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V oorwoord 

Sinds het einde van de jaren zestig hebben miljeu- 

problemen op velerlei nivo de aandacht getrokken; 

sinds die tijd is allerwege het besef gegroeid dat 

de zorg voor het natuurlijk miljeu tot de eerste 

vereisten behoort voor een goede samenleving. 

De strijd voor het behoud van enkele ekologies unie¬ 

ke gebieden, de vraag om strikter toezicht op de 

naleving van voorschriften voor industriële vervui¬ 

ling getuigen daarvan in voldoende mate .De diskussie 

over het gebruik van kernenergie toont aan hoe zeer 

de meningen daarover uiteen kunnen lopen en tot 

welke konfrontaties van overheid en burgerij het 

daardoor kan komen. 

Genoemde onderwerpen kregen ruimschoots aandacht 

in dag- en weekbladen, voor radio en tv. Anders 

staat het met de onderwerpen die in de hier in ver¬ 

taling uitgegeven artikelen van Murray Bookchin wor¬ 

den behandeld. Bookchin probeert vanuit de ekologie- 

se bezorgdheid voor het miljeu te laten zien dat de 

miljeuproblematiek onlosmakelijk verbonden is met 

de politieke en sociale organisatie van de samenle¬ 

ving. Het oplossen van incidentele vervuilingspro- 

blemen kan ons nooit het vooruitzicht geven van 

het herstel van de menselijke betrekkingen met de 

natuur.Op dat punt legt Bookchin sterk de nadruk. 

Met de uitgave van deze artikelen hebben wi j voor¬ 

gehad, de door Bookchin ontwikkelde argumenten een 

plaats te geven in de nederlandse diskussie over 

de miljeuzorg. Dat enkele van deze argumenten, zoals 

het argument van decentralisatie en dat van diversi¬ 

teit, pleiten voor een anarchistiese gemeenschap, 

geldt ons als de belangrijkste bijdrage van Rook* 



chin. Vreemd genoeg worden deze argumenten in Ne¬ 
derland, waar verschillende anarchistiese ideeën 
sterk aanspreken, nauwelijks gehoord. We hopen daar¬ 
in met deze uitgave verandering te kunnen brengen. . 

Naast deze artikelen bevat deze uitgave een in¬ 
leiding , waarin di raakpunten tussen ekologie en 

anarchisme kort uiteen gezet worden, zulks om dis- 
kussie te vergemakkelijken. Verder hopen we met een 
beknopte woordenlijst van gebruikte ekologiese ter¬ 

men, die lezers van dienst te kunnen zijn, die niet 

in deze wetenschap thuis zijn. 

Tenslotte enkele opmerkingen over de teksten.De 

hier afgedrukte artikelen werden, om redenen van 

copyright, vertaald uit verschillende tijdschriften. 

De tekst wijkt daardoor op sommige plaatsen meer, 

op andere minder, af van de in boekvorm verschenen 

versie (zie de boekenlijst). Hier en daar werd de 

vertaling aangepast aan de nederlandse situatie, 

waar verwezen werd naar overeenkomende amerikaanse 

organisaties, situaties of andere. Het laatst opge¬ 

nomen artikel, 'Anarchisme in het tijdperk na de 

schaarste', werd op verschillende plaatsen belang¬ 

rijk ingekort, waar het overlapte met de andere ar¬ 

tikelen. Dat het desondanks opgenomen werd. ligt in 

het feit dat Bookchin zijn visie op technologie erin 

uiteenzet . Tenslotte moet vermeld worden dat de 

tekst, teneinde de leesbaarheid te vergroten, in 

kortere stukken werd verdeeld en op sommige plaatsen 

van een tussenkop voorzien. 

Verschillende vrienden van het AQ waren behulpzaam 

bij het vertaal- en typwerk en bij de lay-out. 



inleiding 

In het hieronder volgende zullen we proberen de 

belangrijkste punten die uit de konfrontatie van 

ekologie en anarchisme volgen, kort en overzichte¬ 

lijk weer te geven. Allereerst wordt Bookchin's op¬ 

vatting van de ekologie besproken, We geven daarbij 

aan welke inzichten de studie van de natuurlijke 

ekosystemen heeft opgeleverd, Bookchin verzet zich 

tegen een strikt natuurwetenschappeliike benadering 

van de ekologie. Centraal daarbij staat de vraag in 

hoeverre een wetenschap die de mens als organies 

wezen bestudeert, uitspraken kan doen over de socia¬ 

le verbanden waarbinnen de mens leeft, over de maat¬ 

schappelijke instellingen. 

In een tweede gedeelte gaan we in óp de overeen¬ 

komsten tussen anarchisme en ekologie. Wat zijn de 

belangrijkste kenmerken van het“anarchisme volgens 

Bookchin? Hoe kan de’leer van de vrijheid" toegepast 

worden op problemen die naar de mening van velen 

stringente en centraal genomen beslissingen vereisen. 

Vervolgens zullen we deze opvatting over de reik¬ 

wijdte van het miljeubeheer- vergelijken met de hui¬ 

dige praktijk van miljeu-aktie groepen en dergelijke 

organisaties. Naar onze mening bestaat er bij vele 

betrokkenen weinig inzicht in de uiteindelijke poli¬ 

tieke konsekwenties van hun beheersidealen. 

Door zijn hele werk heen laat Bookchin duidelijk 

uitkomen dat het in de ekologie gaat om de toekomst 

van de mensheid, Het lijkt erop dat we voor' een be¬ 

langrijke keus worden geplaatst, die over het lot 

van de mens zal beslissen. Als we doorgaan met 

het uitbuiten van de planeet, dan zal zich vroeg of 

laat de natuur tegen de mens keren, De keus voor de 
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strategie der bevrijding is daardoor tot een nood¬ 
zaak geworden. Maar Bookchin legt er evenzeer de 
nadruk op dat een omwenteling pas werkelijk bevrij¬ 

dend mag heten, wanneer ze een alternatief biedt 
voor de totaZ'itQ'it van het ons nu dwingende systeem 
in de bevrijding van het leven van alledag. 

ekologie als wetenschap 

Het woorddeel 'eko* uit de term’ekologie' en uit 

andere samenstellingen, zoals ’ekonomie' is afgeleid 

van het griekse woord voor'huis', 'oikos'. Daarmee 

is al iets aangegeven van waar het deze wetenschap 

om gaat : om de studie van wezens in de relatie tot 

hun natuurlijke omgeving, hun miljeu. Het gaat de 

ekologie , in tegenstelling tot de ekonomie , om de 

bewoning van dit'huis' tezamen met andere wezens, 

en niet om de onderwerping ervan aan zijn wetten. 

Als wetenschap is de ekologie nog niet zo oud, 

nog geen honderd jaar. Ze werd oorspronkelijk opge¬ 

vat als een biologiese hulpwetenschap, waarin voor 

studie van de mens plaats was, inzoverre de mens 

als een organies wezen beschouwd werd. De tegenwoor 

dige beoefenaars van deze wetenschap hebben over 

het algemeen een ruimere opvatting, waarbinnen ook 
voor de mens als sociaal wezen plaats is. De laat¬ 

ste mening is ook Bookchin toegedaan; zijn argumen¬ 

ten zijn eraan ontleend. 

De ekologie bestudeert de relaties van levende we 

zens onder elkaar en met de hun omgevende natuur, 

of die nu van organiese oorsprong is of niet. Ze 

gaat daarbij uit van een groep organismen die op 

een bepaalde plaats en tijd bij elkaar samenleven, 

een levensgemeenschap. Bij de afbakening van de 



grenzen van zo'n leefgemeenschap gaat men uit van 

min of meer natuurlijke grenzen.Ekosysteem wordt 

dan genoemd het geheel bestaande uit de leefgemeen¬ 

schap tezamen met de niet-levende natuur waarmee de 

organismen in betrekking staan, of die hun leefwij¬ 

ze beinvloeden. Een voorbeeld kan dit wat duidelij¬ 

ker maken. Als leefgemeenschap kan men nemen de or¬ 

ganismen die in een weide leven : grassen, planten, 

mikro-organismen, vogels en insekten, koeien en 

schapen, enzovoort. Bij de niet levende natuur kan 

men dan denken aan de samenstelling van de bodem, 

aan de temperatuur, aan het water in de sloten en 

in de grond enzovoort. Onder de faktoren van de 

niet-levende natuur kan men ook rekenen het klimaat, 

de ligging ten opzichte van de zeewaterspiegel. Van 

het geheel dat op deze manier ontstaat kan men na¬ 

gaan hoe de onderlinge betrekkingen tussen organis¬ 

men en de anorganiese natuur liggen, hoe het ene 

wezen als voedsel dient voor het andere, dat op 

zijn beurt weer de prooi vormt voor een ander enz. 

Planten bestaan deels van de dood van'soortgenoten, 

deels van uitwerpselen van andere wezens, en vormen 

zelf ook weer het voedsel van bepaalde dieren. Het 

zal duidelijk zijn dat de relaties die men zo vindt 
uiterst gekompliceerd zijn. 

Op dezelfde manier kan men de leefgemeenschap 

waarvan de mens deel uitmaakt bestuderen. Bezien we 

de mens niet alleen in zijn relatie met andere leven* 

de wezens maar eveneens met de niet-'levende natuur, 

dan krijgen we een ekosysteem, waarbinnen aZVe meri'-' 

selic^e aktiviteiten hegreyen kunnen worden ~ 

vn hun samenham met de natuur. Op die manrer kan 
men nagaan wat de invloed is die de mens op de 

natuur uitpefent. Er is bijna geen deel van de 

natuur dat niet op een of andere manier de gevolgen 

van de menselijke aktiviteit te verwerken krijgt, 

of dat nu het planten of dierenrijk is, de bodem, 

de aardkorst of de atmosfeer. 

De belangrijkste vraag waar het de ekologie in 

boven aangeduide zin om gaat is deze : waaruit 

bestaat het evenwicht in de natuur en hoe wordt het 
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gehandhaafd ? Wat maakt de stabiliteit van het sys¬ 
teem uit ? Men gaat ervan uit dat het natuurlijk 
doel van een ekogemeenschap het handhaven van een 

gezond evenwicht is , als voorwaarde voor het be¬ 
staan van de organismen die er deel van uit maken. 

De menselijke leefgemeenschap lijkt wat dat betreft 
weinig af te wijken van het natuurlijk patroon, 

volgens welk de kans om te overleven afhangt van de 

mate waarin een organisme in evenwicht met zijn om¬ 
geving leeft. We kunnen hierin een eerste ekologies 
principe herkennen : binnen een ekosysteem bestaan 

ziilke betrekkingen tussen organismen en hun omge¬ 

ving dat veranderingen bij een onderdeel resulteren 
in veranderingen bij de andere delen, zodanig dat 

onderlinge verhoudingen in populatie-grootte gelijk 

blijven. Je kunt het misschien ook zo zeggen : een 
ekosysteem is wezenlijk konservatief, het tendeert 

ernaar zijn innerlijke samenstelling ongewijzigd 

te bewaren. We noemen dit het beginsel Van stabili’- 
teit. 

w 
V 

I 

Daarnaast is er het beginsel van variabiliteit^ 
van verscheidenheid of diversiteit. Dit prindipe 

sluit heel nauw aan bij dat van stabiliteit.Onder¬ 

zoek heeft uitgewezen dat het vermogen om stabili- 



teit te bewaren afhankelijk is van de mate waarin 

zij samengesteld is uit een groot aantal verschil¬ 

lende soorten en organismen. Hoe meer, hoe evenwich¬ 

tiger is de algemene regel. Het evenwicht binnen 

een ekosysteem is dus niet een staties evenwicht , 

maar een dynamies evenwicht dat tot stand komt door 

de reakties van vele organismen op elkaar en op hun 

omgeving. De ekologie leert ons dat uit zo'n,op het 

eerste gezicht chaoties lijkend, patroon van reakties 

een evenwichtig patroon kan ontstaan, De groei van 

ekosystemen tot zo'n kompleks maar evenwichtig.ge¬ 

heel is een ontwikkeling geweest die miljoenen jaren 

heeft geduurd. 

De mens is een biologies, natuurlijk wezen en als 

zodanig aangewezen op vitale, biologiese processen, 

waarin hij in kontakt treedt met zijn organiese en 

anorganiese omgeving. Tegelijk is de mens meer dan 

een louter door biologiese aandriften beheerst we¬ 

zen. Hij kan ten opzichte van zijn biologiese achter¬ 

gronden een stelling innemen die hem er weliswaar 

niet los van maakt maar die hem wel in de gelegenheid 

stelt, een andere weg te volgen dan hem door de na¬ 

tuur is ingegeven. Men kan dan de mens zien als een 

wezen dat door zijn kuituur het kontakt met de na¬ 

tuur verloren heeft en daarvoor moet boeten. Stu¬ 

dies van de zogenaamde primitieve kuituren tonen 

aan dat niet alle kuituren op gespannen voet met 

de natuur leven. 

Willen we nu een ekologie opzetten die de mens 

volledig rechtdoet, dan zullen we niet enkel moeten 

kijken naar de relaties die de mens met de natuur 

onderhoudt. We zullen daarbij ook in moeten gaan op 

de veranderingen die het gevolg zijn van de verhou¬ 

dingen van de mensen onderling,en de ekologie uit¬ 

bouwen tot een sociale ekologie. Dat houdt in dat 

instituties niet alleen beschouwd moeten worden op 

hun sociale funktie, maar evengoed op hun betekenis 

voor de natuurlijke omgeving van de mens. Op deze 

manier vinden we voor de beoordeling van de maat¬ 

schappij een nieuw kriterium in de vraag naar haar 

bijdrage aan het instand houden van het evenwicht 

11 



tussen mens en natuur. 

Het raag nu duidelijk zijn wat de ekologie als we¬ 
tenschap ons te zeggen heeft. Enerzijds is dit een 
waarschuwing tegen al te vergaand ingrijpen van de 

raens in de natuur. In die zin heeft de ekologie een 
kritiese boodschap voor ons. Ze vormt daardoor de 

basis voor een harmoniese verhouding met de natuur. 

Anderzijds laat ze ons zien 'hoe het dan wel moet'. 
Ze wijst ons erop dat door het in acht nemen van een 
enkele fundamentele principes al veel gewonnen kan 

worden. Ze houdt ons een model voor volgens hetwelk 

de mens in de natuur kan ingrijpen, zonder dat dit 
fatale gevolgen hoeft te hebben voor zowel de mens 

als de natuur,Ze geeft ons met andere woorden een 
soort programma dat we ter uitvoering van het her¬ 

stel van de harmonie tussen mens en natuur moeten 

volgen. 

anarchisme en ekologie 

Het is moeilijk om in het algemeen aan te geven 

wat anarchisme is. Niet allen die zich anarchist 

noemen hebben dezelfde opvatting over anarchisme. 

Sommigen zien het als een revolutionair politieke 

beweging die de bevrijding van de arbeiders tot 

zelfbeheer als doel heeft; anderen hebben een ruimere 

opvatting of verwerpen zelfs het idee van een revo¬ 

lutionaire arbeidersbeweging,als verouderd. Tot de 

laatsten kunnen we Bookchin rekenen. 

Het lijkt ons daarom beter Bookchin zelf hierover 

aan het woord te laten. We zullen voor zijn opvat¬ 

ting van het anarchisme vooral die opmerkingen aan- 



halen die het anarchisme aan laten sluiten bij de 

ekologiese beginselen van stabiliteit en variabili¬ 

teit. 

Bookchin zegt ergens dat het anarchisme verstaan 

moet worden als het "streven naar een staatloze, 

gedecentraliseerde samenleving die gebaseerd is op 

het gemeenschappelijk bezit van de produktie midde¬ 

len’*. Even verder merkt hij op : het'^anarchisme is 

een geheel van onveranderlijke idealen" die niet 

door de tand des tijds werden aangetast en die 

slecht zo nu en dan modernisering behoeven. Naar 

zijn mening is het nu tijd om de anarchistiese be¬ 

ginselen opnieuw te interpreteren, en wel volgens 

de lijnen die de ekologie aangeeft. 

Volgens de ekologie is het voor al de massale 

schaal van onze samenleving die een harmoniese ver¬ 

houding van mens en natuur in de weg staat. Daarte¬ 

genover stelt het anarchisme decentval'isat'ie van de 
gemeenschap als de mogelijkheid om zowel tussen 

mens en natuur als tussen de mensen onderling een 

nieuwe verhouding te scheppen. Decentralisatie heeft 

dus een tweeledig doel. Enerzijds hergeeft ze de 

mens de zeggenschap over zijn eigen aktiviteiten, 

anderzijds herstelt decentralisatie de menselijke 

betrekkingen met zijn gehele omgeving.(We moeten 

hierbij wel in de gaten houden dat wanneer Bookchin 
spreekt over decentralisatie hij iets anders bedoelt 

dan het afschuiven van verantwoordelijkheden 

naar lagere overheden. De laatste betekenis komt 

wel voor in de huidige politiek. Daarbij gaat het 

slechts om de verplaatsing van gezag en niet om de 

afschaffing ervan.) 

IS 



Bookchin acht het mogelijk door decentralisatie 
de huidige ontwikkeling van de technologie te ver¬ 
binden met de afschaffing van gezagsverhoudingen. 

Decentralisatie betekent n'tet het^terug naar de na¬ 
tuur* in kleine op landbouw aangewezen gemeenschap¬ 
pen, die geisoleerd van elkaar elk voor zich een 
bestaansminimum proberen op te bouwen. Voor wat de 

produktieve sektor betreft kunnen we het best decen¬ 
tralisatie verduidelijken aan de hand van het begrip 

^'kle'insch.al'tghe'id\ Kleine gemeenschappen staan in 

de eerste plaats niet voor een aantal problemen, 
die enkel door de grootte van wereldsteden worden 

veroorzaakt. Verder kunnen ze beter inspelen op de 

natuurlijke omstandigheden van het terrein waar ze 

bestaan. Ook kunnen ze grotere autonomie bereiken 

op het gebied van de energie-voorziening. Op deze 

manier kan men de met de hulp van de moderne tech¬ 
niek vervaardigde apparaten voor gebruik van zonne¬ 

wind- en water-energie inschakelen tot behoud van 

een levenspeil, dat niet behoeft onder te doen voor 
het peil dat nu in veel landen is bereikt.(Bookchin 
werkt dit punt niet verder uit; moeten we hierbij 

denken aan het levenspeil van de west-europese lan¬ 

den, met al hun luxe^artikelen?) De ontwikkeling van 

de produktiemiddelen, vooral de techniek, hebben de 

ekonomiese problemen in beginsel opgelost, aldus 

Bookchin. Omdat er geen schaarste meer bestaat, is 

er ook niet langer de noodzaak een strakke organisa¬ 

tie te eisen voor de produktie van de levensnoodza¬ 

kelijke goederen. 

Decentralisatie werpt ook andere vruchten af. Be¬ 

halve op het gebied van de produktie heeft ze gevol¬ 

gen voor dat van de kuituur, van het sociale leven 

en van het politieke leven. Deze laatste aspekten 

kunnen we samenvatten onder de noemer spontanïte'Ct• 
Decentralisatie maakt de weg vrij voor spontane 
uitingen van vrije mensen, waardoor binnen een ge¬ 

meenschap een diversiteit kan ontstaan in omgang 

met natuur en medemens.Alleen in kleine gemeenschap¬ 

pen kunnen mensen in direkt kontakt met elkaar over 

hun gemeenschappelijke zaken beslissen. Daar is het 



mogelijk om zonder afvaardiging, zonder 'geautori- 

seerden’ te komen tot goed bestuur. Bookchin ziet 

in de decentralisatie een betere garantie voor anti- 

autoritaire samenlevingsvormen dan in bijvoorbeeld 

de ’demokratisering'van de massa-media en andere 
kommunikatiemiddelen. 

We merken op dat deze gedachten verder gaan dan 

zelfbeheer. Ze betreffen de hele gemeenschap en 

niet enkel onderscheiden delen ervan, zoals fabrie¬ 
ken en werkplaatsen, boerderijen en parlementen. 

Bookchin laat zich niet uit over de opvoeding of 

over de school, ook niet over de gezondheidszorg. 

Ook hier zijn natuurlijk analoge anarchistiese idee- 
en doorvoerbaar. Zo zal men moeten proberen het in¬ 

stituut van de deskundige af te breken en de schei¬ 

ding van leren en werken op te heffen. De mogelijk¬ 

heden daartoe worden ons door de anarchis tiese de*- 

centralisatie aangereikt. 

Ook het Spontaniteitsaspekt kan teruggevoerd wor¬ 

den op de ekologie. Onze manier van omgang met de 

natuur moet alle wezens in hun waarde laten, ze mag 

deze niet dwingen binnen een door ons verordend ge¬ 

dragspatroon. Het doel daarvan is behalve instand¬ 

houding van de fleksibiliteit van het ekosysteem 

het bevorderen van de groei binnen het ekosysteem. 

Onder groei moet men dan verstaan : uitbreiding van 

de bestaansmogelijkheden voor een soort. Binnen het 

ekosysteem liggen de verhpudingen zodanig dat uit- 

15 



breiding van die mogelijkheden voor de ene soort 
die voor alle andere mede vergroot. In de spontani¬ 

teit kan men iets dergelijks herkennen. Ook deze 
bevordert niet slechts de mogelijkheden van het in¬ 
dividu maar net zo goed die van het geheel en dus 

van allen. 
Zo zien we dat ekologie en anarchisme op twee we¬ 

zenlijke punten met elkaar overeenstemmen. Decentra¬ 
lisatie komt overeen met het principe van stabili¬ 

teit en geeft de innerlijke samenhang van een orga- 

niese gemeenschap aan. Spontaniteit korrespondeert 
met het beginsel van variabiliteit en geeft aan hoe 

binnen een organiese gemeenschap groei mogelijk is. 

apolitieke ekologie 

Zoals Bookchin de ekologie opvat heeft ze direkte 

implikaties voor het politieke systeem.De ekologie 

laat zien dat men met een aantal hervormende maatre¬ 

gelen niet ver komt. De problemen die voortkomen 

uit de wanverhouding van mens en natuur zijn zo fun¬ 

damenteel dat men ze niet kan oplossen met behulp 

van een aantal hervormende maatregelen. Toch delen 

niet allen die zich in West-Europa met de miljeu- 

problematiek bezig houden dit inzicht. Ten dele valt 

dit wellicht te verklaren uit de aard van deze bui- 

ten-parlementaire beweging. Juist om zich van een 

zo breed mogelijke aanhang te verzekeren heeft zij 

geprobeerd om zoveel mogelijk politieke doelstellin¬ 

gen buiten te sluiten. Op het moment vormt ze een 

bonte lappendeken die bijna alle politieke gezind¬ 

ten met elkaar verbindt. Dat is nog niet zo lang 

geleden gebleken bij de demonstraties tegen de bouw 



van kerncentrales. Alleen al om de eenheid van de 

beweging veilig te stellen heeft men vele dagen 

moeten vergaderen om tot een eensgezinde opstelling 

te komen ten aanzien van het gebruik van geweld te¬ 

gen de door de politie opgeworpen barrikades. Ze 

heeft daarbij zover moeten gaan, eigen ordedien¬ 
sten in te stellen. 

De praktijk van nu laat zien dat de miljeugroepen 

verdeeld zijn over een groot aantal gebieden waarop 

in enigerlei vorm de natuur wordt aangetast. Iedere 

groep bestrijdt de aantasting van het miljeu waar 

zij dat nodig acht, of dat nu de waddenzee is of de 

oosterschelde, een uniek landschap of de zuiverheid 

van een natuurlijke waterloop. Hun doel daarbij 

lijkt onveranderlijk te zijn, de regering te dwingen 

met een aantal beschermende maatregelen te komen. 

Op die manier probeert men de ernstigste gevolgen 

van het industriële produktieproces voor de natuur 

te bestrijden met een systeem van maatregelen dat 

de partukuliere ondernemingen moet onderwerpen aan 

een discipline van miljeuvriendelijkheid. Behalve 

door overheidsdwang, (door een overheid die toe¬ 

geeft daarvoor in vele gevallen de middelen te ont¬ 

beren ) probeert men door konsumenten-organisatie 

druk uit te oefenen op de grootste miljeu-vernieti- 
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gers.Het is moeilijk in te zien hoe men met deze 
middelen sukses meent te kunnen boeken.Bedrijven en 
konsumenten worden door de huidige krisis in de eko- 
nomie gedwongen de goedkoopste wegen te zoeken. Win¬ 
sten dienen om rendements-verbeteringen te bewerk¬ 

stelligen en niet voor de research naar nieuwe pro- 
duktieprocessen die de natuur ontzien, Konsumenten 
zien zich eveneens gedwongen hun inkomsten zo zui¬ 
nig mogelijk te besteden, terwijl de meeste alterna¬ 

tief geproduceerde goederen duurder zijn dan de an¬ 

dere. 
Nog een andere reden valt er te geven waarom de 

door aktiegroepen voorgestane maatregelen niet al¬ 
leen weinig effektief, maar ook onwenselijk geacht 

moeten worden.Hun eisen lopen uit op de instelling 

van een gigantiese burokratie die toezicht moet hou¬ 

den op de naleving van alle voorschriften. Nu al 

denkt men aan meer en meer zogeheten *miljeupolitie> 

aan provinciale en landelijke toezichtsorganen, aan 

het ontwerpen van ingewikkelde beslissingsprocedures 

voor toekenning van produktievergunningen. Wil men 

de door verontrusten geopperde oplossing verwezen¬ 

lijken dan moet men vrezen dat de staat met een 

vierde (of vijfde, zesde ) macht moet worden uit¬ 

gebreid : de natuurbewaking, of de ekologiese macht. 

Hoe een ekonomiebeheersd door een burokratie er in 

de praktijk uitziet is te zien aan de 'kommunistie- 

se' (=: staatskapitalistiese ) landen. 
Maar niet enkel op bestuurlijk terrein zou ons 

het een en ander te wachten staan. Voor de oplos¬ 

sing van alle problemen op het gebied van het mil- 

jeu zijn 'knappe koppen' nodig, zoals die gevraagd 

worden op het gebied van de ekonomie en dat van de 

sociologie. Opnieuw moeten we ons vertrouwen stel* 

len in de deskundigen die zullen bepalen waar het 
wel stinken mag en waar niet, en wanneer en hoelang. 

Het onderwijs zal nog eens onder druk worden gezet 

om deskundigen, specialisten te leveren. 

De maatregelen zoals we die schetsten liggen in 

het verlengde van het technologies en imperialisties 

denken over de natuur. De ekologie is er echter op 

uit ons bewust te maken van onze fundamentele wan- 



verhouding met de natuur. Zij wijst ons erop dat 

de meest fundamentele natuurprocessen worden afge¬ 

broken. Die processen,die voor het bestaan van het 

leven op onze planeet noodzakelijk zijn, De oplos¬ 

sing van de milje'u-problematiek is niet een technie- 

se aangelegenheid, maar een sociale. Het miljeu van 

de mens is niet een huis dat hij naar eigen belie¬ 

ven heeft ingericht en kan veranderen. 

ekologie en anarohïsme 

Het is niet onze bedoeling Bookchin als de redder 

uit alle nood te omhelzen en onverwijld onderwerping 

aan zijn gezichtspunten te verlangen. Ook op zijn 

denkbeelden omtrent de verhouding mens en natuur 

valt wellicht af te dingen. Aan de andere kant is 

het onze bedoeling ook niet iedere kritiek op 

Bookchin bijvoorbaat aan te geven en zo voor de Ie- 
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zer het lastige werk van meningsvorming te verlich¬ 

ten . 
We lichten er daarom maar enkele punten uit, 
Bookchin is naar onze mening wat te makkelijk 

over de mogelijkheid van kleinschalige gemeenschap¬ 

pen. Weliswaar kan men in het bestek van een aantal 

artikelen niet alle problemen behandelen, toch zijn 

er een paar voor de hand liggende tegenwerpingen 
die aandacht vereisen.Kleinschalige apparatuur moet 

ook geproduceerd worden. Kan dat kleinschalig ? 

Hoe moeten de betrekkingen van organiese gemeen¬ 
schappen onderling geregeld worden ? Het is jammer 

dat Bookchin wat dit punt betreft niet meer gekeken 

heeft naai de organisatievormen die het anarchisme 

in de loop van de geschiedenis heeft uitgewerkt. 

Dit verzwakt zijn betoog,naar onze mening,onnodig. 
Andere problemen vormen kultuurprodukten als audio¬ 

visuele middelen, transportmiddelen als vliegtuigen 

enz,, die allemaal vrij strakke organisatoriese 

verbanden eisen, tenminste in de vorm waarin ze nu 

funktioneren, en die daardoor niet lijken te passen 

binnen een anarchistiese samenleving. 

Bookchin's opvatting van de natuur lijkt ons soms 

een zweem van hiërarchiese overheersing over de 

mens te vertonen. Eeuwenlang gold het parool de 

mens te bevrijden uit de macht van de natuur. Wil 

Bookchin deze verhouding omdraaien en de mens weer 

aan de natuur onderwerpen ? 

Bookchin hanteert een ekonomies schema volgens 

hetwelk het kapitalisme de eer voor zich kan opei“ 

sen de mensheid een betere toekomst mogelijk gemaakt 

te hebben. Het enige wat wij te doen hebben is de 

verouderde instellingen die er mee verbonden waren 

af te schaffen, Bookchin gebruikt als argument tegen 

het marxisme dat. de hiërarchiese verhoudingen welis¬ 

waar hun nut hadden in het stadium waarin de produk- 

tiemiddelen ontwikkeld moesten worden maar dat zij 

nu niet meer nodig zijn. Dat lijkt erop als acht 

Bookchin de opvatting van negentiende-eeuwse anar¬ 

chisten als Proudhon en Bakoenin, Kropotkin en ande¬ 

ren een irreële gemeten naar de maatstaven van hun 
tijd. 



Hetzelfde schema doet hem over het hoofd zien dat 

de mogelijkheden zoals die in het westen zijn gere¬ 

aliseerd bereikt konden worden door de onderwerping 

van grote delen van de niet-westerse wereld aan de 

kapitalistiese eisen van het westen. 

Ook is kritiek mogelijk op de opinie die Bookchin 

heeft over de strategie van de moderne anarchistie- 

se beweging. Zijn vertrouwen op de ’tegenkultuur' 

lijkt ons slechts voor de amerikaanse situatie op 

te gaan. In europa menen we eerder een beweging te 

kunnen waarnemen die wat in een tiental jaren werd 

bereikt weer dreigt prijs te geven voor de rust van 

een stabiele samenleving. Dat daarbij kommunistiese 

partijen evenhard van stapel lopen als de kristen- 

demokratiese is weinig hoopgevend fhoewel niet ver¬ 

bazend ). In zo'n klimaat valt het moeilijk Bookchin's 

vertrouwen in de toenemende afbrokkeling van het 

gezag te delen. 
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ekologie en revolutionair denken 

In bijna iedere periode na de Renaissance heeft 
het revolutionaire denken zich ontwikkeld onder 
invloed van^een of andere wetenschap en in samen* 
hang met een filosofiese denktrant. 

In de tijd waarin Copernicus en Galileo leefden 

was het de astronomie die het hare bijdroeg tot de 
verandering van een stroom van idee*én, die nog 
uit de middeleeuwen stamden, in een door een kri* 
ties rationalisme gekenmerkte doktrine, die haar 
naturalisties en humanisties karakter niet probeer¬ 
de te verdoezelen, In het tijdperk van de Verlich* 
ting, die kulmineerde in de Franse Revolutie, werd 
de bevrijdende betekenis van die ideeën versterkt 
door de vooruitgang van mechanika en wiskunde, evo¬ 
lutietheorieën in biologie en anthropologie. 
Marx‘bewerking van de klassieke ekonomie van Ricar- 
do en Adam Smith, en de psychologie van Freud de¬ 

den de Victoriaanse maatschappij op haar grondves¬ 
ten wankelen. 

Nu zien we dat de eens zo bevrijdende wetenschap¬ 
pen door de bestaande sociale orde worden opgeno¬ 
men.We beschouwen de wetenschap nu als een middel 
om de denk- en leefprocessen van de mens te beheer¬ 
sen. Dit wantrouwen ten opzichte van de wetenschap 
en haar methode is niet ongegrond.Zo heeft Abraham . 
Maslow ooit de opmerking gemaakt dat *’ veel mensen 
met een ontwikkeld gevoelsleven, zoals „kunstenaars, 
bang zijn dat de wetenschap je bezoedelt en ver¬ 
laagt, dat ze eerder iets kapot maakt dan het inte¬ 
greert, dus niet scheppend is maar juist een ver¬ 
nietigende invloed heeft”,Van gelijke betekenis is 
het feit dat de moderne wetenschap haar krities 
karakter verloren heeft. Takken van wetenschap die 
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eens aan de boeien der mensheid rukten worden nu, 
in hun funktionele of instrumentele opzet, gebruikt 
om het bestaan van die ketenen te rekken, om deze 
te vergulden. Zelfs de filosofie is gezwicht voor 
de eisen van het instrumentalisme en is nog maar 
weinig meer dan een verzameling logiese vondsten. 
Ze is de dienares van de komputer in plaats van 
die van de revolutionair. 

Maar er bestaat een wetenschap die alsnog de 
bevrijdende taak van de traditionale wetenschappen 

en filosofieën op zich kan nemen. Deze wetenschap 

draagt de nogal onnauwkeurige naam "ekologie”, een 

term die een eeuw geleden door de duitse bioloog 

Haeckel werd uitgevonden om daarmee "het onderzoek 

naar het geheel van relaties dat een levend wezen 

met zijn organiese .en anorganiese omgeving onder¬ 

houdt" aan te duiden. Haeckels definitie is op het 

eerste gezicht tamelijk onschuldig. In de beperkte 

betekenis van biologiese wetenschap wordt ekologie 

heel vaak teruggebracht tot een aantal biometriese 

bepalingen met behulp waarvan veldonderzoekers 

zich toeleggen op de studie van voedselketens en 

op het verzamelen van statistiese gegevens over 

dierpopulaties. 
Ekologie in de ruime betekenis van het woord 

houdt zich echter bezig met het natuurlijk even¬ 

wicht in het algemeen.Voorzover natuur ook de mens 

omvat gaat het er deze wetenschap in het bijzon¬ 

der om dat de harmonie tussen mens en natuur wordt 

hersteld.De overweldigende implicaties van de eko- 

logiese benadering berusten niet enkel op het feit 

dat ekologie een kritiese wetenschap is - en dat 
in een mate die de meest radikale systemen ‘van po¬ 

litieke ekonomie niet hebben kunnen bereiken - maar 

evenzogoed op haar vermogen te integreren en te re- 

konstrueren.Deze laatste aspekten van de ekologie 

brengen haar,wanneer ze konsekwent wordt doorge¬ 

voerd,op het terrein van het anarchistiese denken 

over sociale verhoudingen. 



het krities karakter van de ekoiogie 

Laten we ons allereerst bezighouden met het kri¬ 

ties karakter van de ekoiogie,een uniek kenmerk 

in deze tijd van algemene wetenschappelijke schaap¬ 

achtigheid . Ze dankt dat krities karakter aan het 

onderwerp waarop ze is gericht.Dit onderwerp is on¬ 

vergankelijk in die zin,dat, indien de kwesties die 

ermee samenhangen niet worden gesteld,het voortbe¬ 

staan van de mens en de leefbaarheid van de planeet 

in het gedrang zullen komen.Niet aan het menselijk • 

verstand , dat door de wetenschappen in hun 

meest revolutionaire periode werd vereerd,maar aan 

een nog hogere macht,aan de soevereiniteit van de 

natuur moet dit krities karakter worden toege¬ 

schreven.Laat de mens manipuleerbaar zijn,zoals de 

beheersers van de massamedia beweren;laat over de¬ 

len van de natuur naar believen beschikt kunnen 

worden,zoals de technici tonen, de ekoiogie maakt 

duidelijk dat het geheel van de natuurlijke wereld 

- de natuur beschouwd in al haar aspekten, cycli 

en wederzijdse afhankelijkheden- iedere menselijke 

aanspraak op de heerschappij over de planeet doet 

vervallen. De grote woestenijen in het middelland- 

sezeegebied, dat eens de plaats was waar de land¬ 

bouw floreerde en het plantenrijk natuurlijk eh 

gevarieerd was, vormen een histories bewijs voor 

de wraak van de natuur op het parasiteren van de 

In betekenis en omvang kan. echter geen enkel 

voorbeeld uit«het verre verleden de vergelijking 

doorstaan met de plundering van de mens en de 

wraak van de natuur, zoals die hebben plaatsge¬ 

vonden na de industriële revolutie en vooral die 

van na de tweede wereldoorlog. De vroegere geval¬ 

len van menselijk parasiteren waren tot ée"n plaats 

beperkt, zij vormden een voorbeeld voor het mense- 
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lijk v^rnietiginzs potentieel . Veelal stonden er 
opmerkelijke verbeteringen in de natuurlijke ekolo- 
gie van een gebied tegenover, zoals die welke door 
eeuwen van kultivatie door europese boeren werden 
bewerkstelligd, of die welke resulteerden uit het 
aanleggen van terrassen in het Andesgebergte door 
Inca-landbouwers in de tijd voor Columbus. 

Tegenwoordig gebeurt de plundering van de natuur 

op wereldomvattende schaal. Zij blijft niet eens 

tot de aarde beperkt, zo blijkt uit de enkele jaren 

geleden gekonstateerde verstoringen in de Vanallen 

gordels. Tegenwoordig ontwricht het menselijk para¬ 

siteren meer dan atmosfeer, klimaat en watervoorra¬ 

den, grond, flora en fauna van een bepaald gebied. 

In feite worden alle fundamentele natuurprocessen 

erdoor aangetast en wordt de stabiliteit van de 
natuurlijke omgeving overal op aarde bedreigd. 

Het volgende kan misschien een indruk geven van 

de ontwrichtende aktiviteit van de moderne mens. 
Men schat dat door verbranding van fossiele brand¬ 

stoffen (steenkool en aardolie ) er per jaar zo'n 

zeshonderd miljoen ton kooldioxide aan de lucht 

toegevoegd wordt - dat is ongeveer 0,03 % van de 

totale atmosferiese massa - afgezien van een niet 

te berekenen hoeveelheid giftige stoffen. Over het 

geheel genomen is sinds de industriële revolutie 

de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer met 13 % 

gestegen. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze 

kan worden aangetoond dat dit steeds dikker wordend 

dek van kooldioxide zal leiden tot een veel 

destruktiever stormenpatroon en dat het door de 

warmte-uitstraling van de aarde te verhinderen , 

tenslotte het smelten van de poolkappen zal ver¬ 

oorzaken. Daardoor stijgt het waterpeil van de zee- 

en, wat leidt tot de overstroming van grote stukken 

land. Zo'n zondvloed kan dan nog wel ver van ons 

afliggen,de verandering in de verhouding van kool¬ 

dioxide tot de andere atmosferiese gassen mag als 

waarschuwing dienen voor de slechte invloed die de 

mens op het natuurlijk evenwicht uitoefent. 

De waterverontreiniging is een goed voorbeeld 

van een ekologies belangrijk onderwerp. De aard en 



omvang van deze vorm van verontreiniging van het 

milieu is zodanig dat de wateren van de aarde met 

recht gekwalificeerd kunnen worden als * stervende 

wateren^ , zoals een veelgelezen tijdschrift dat 

eens deed. Veel grondwater‘is niet geschikt voor 

drinkwater of veroorzaakt epidimieën. Veel open 
water - rivieren en mèren - kun je beter betitelen 

als verlengstuk van de riolering. In de grote rivie¬ 

ren van de geindustrialiseerde gebieden kan nauwe¬ 

lijks meer leven bestaan. Tel daar dan nog bij op 

dé verontreiniging uit radioaktieve bron en die 
door in zee geloosde olieoverschotten. 

Over vrijwel ieder deel van de biosfeer kan iets 

dergelijks worden gezegd. Ieder jaar weer gaan er 

immense stukken vruchtbare grond verloren ; komen 

er perioden voor waarin de lucht in dichtbevolkte 

stadscentra dodelijk giftig is. Giftige stoffen 

als radioaktieve isotopen, lood en dergelijke ver¬ 

spreiden zich over de wereld. Steeds meer worden 

chemiese middelen gevonden in de direkte alledaag¬ 

se omgeving, tot op de eettafel om het zo maar te 

zeggen, in de vorm van pesticiden en allerlei aan 

het voedsel toegevoegde stoffen. 

Biologies zou je de mens dus kunnen beschrijven 

als een verderfelijke parasiet die, tegelijk met 

zijn gastheer, zichzelf dreigt te vernietigen. 
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Voor de ekologie is het begrip parasiet echter geen 
antwoord. Er wordt eerder een vraag door opgewor¬ 
pen : hoe is zo’n verhouding tussen de mens en 

zijn omgeving mogelijk ? Ekologen weten heel goed 
dat parasitisme vaak het symptoom is van het uiteen¬ 
vallen van een ekologiese situatie. Onder bepaalde 

omstandigheden ontpoppen sommige soorten zich als 
verderfelijk, die in andere juist heel bruikbaar 
blijken te zijn. De ekologie verkrijgt haar kri- 

tiese funktie door de vraag waarvoor het feit van 
destruktieve menselijke vermogens ons stelt: welke 

zijn de omstandigheden die van de mens een verder¬ 

felijke parasiet hebben gemaakt? 

invloed op 

sociale r*eldties 

Zulke verstoringen van het evenwicht heeft de 

mens niet alleen voortgebracht in de natuur,maar 

ook , en dat is van meer belang, in de verhoudingen 
met zijn medemens en in de struktuur van de samen¬ 

leving waarin hij leeft. Precieser gezegd : De ver¬ 

storingen in de natuurlijke wereld waarvoor de mens 

verantwoordelijk is, zijn het gevolg van de versto¬ 

ringen die hij in de sociale wereld heeft aange¬ 

bracht. Een eeuw geleden was het mogelijk om lucht¬ 

en waterverontreiniging te beschouwen als het re¬ 

sultaat van de op eigen voordeel beluste aktivitei- 

ten van de industrie-baronnen en van de burokraten. 

Zo’n morele verklaring zou vandaag de dag een gro¬ 

ve simplifikatie zijn. Het is ongetwijfeld waar 

dat de meeste bourgeois ondernemingen een houding 

aannemen van ’wat gaat ons het publiek aan'. Dit 

blijkt wel uit de reakties van machtsklieken, auto¬ 

mobiel- en staalkoncerns op milieuproblemen.Maar 
de grootte van de fabrieken zelf, de concentratie 

ervan in een bepaald gebied, hun overlast daardoor 

voor een gemeente en voor afwateringssystemen, hun 

behoefte aan grondstoffen en water en hun rol in 

de verspreiding van arbeid over een natie, dat al¬ 

les vormt een veel ernstiger te nemen piobleem dan 
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de houding van de bezittere van deze fabrieken. 
Wat zich nu voor onze ogen afepeelt ie een kri^ 

eie in de eooiale ekologie..De moderne eamen- 
leving- zeker die in de V.S. en in Europa - ie 
voor haar organisatie afhankelijk van geweldig 
grotei om een etad gelegen gebieden, van een sterk 
geinduetrialieeerde landbouw en een immens, buro*^ 
kraties, anoniem staatsapparaat dat alles over¬ 
koepelt. Wanneer we voor een ogenblik alle morele 
overwegingen terzijde schuiven en het materiële 
kader van de maatschappij onderzoeken, dan moeten 
we wel onder de indruk komen van de ongelooflijk 
grote logistiese problemen waarmee zij van doen 
heeft - problemen op het gebied van vervoer, van 
bevoorrading ( grondstoffen en fabrikaten, voedsel 
en energie ) van ekonomiese en politieke organi¬ 
satie, van industriële vestiging en ga zo maar 
door. Daardoor is de last die dit type'van verste¬ 
delijkte en gecentraliseerde samenleving een wille¬ 
keurig gebied van de wereld oplegt, ontzettend 
groot. Als dit proces van verstedelijking en 
industrialisering ongehinderd doorgaat, zal dit 
resulteren in onvruchtbare aarde, in een wereld die 
niet langer in staat is gezonde, levenskrachtige 
wezens te herbergen. 
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Men vraagt de ekoloog wel eens een beetje honend 
om met wetenschappelijke precisie het moment aan 
te geven waarop, ekologies gezien, de natuur 'het 
begeeft'. Dat staat gelijk met een psychiater te 
vragen het preciese moment aan te geven waarop 

een neurotiese patiënt psychoties zal worden. Het 
antwoord op zo'n vraag zal men wel altijd schul¬ 

dig moeten blijven. Wel kan de ekoloog een strate- 

gies belangrijk inzicht verschaffen in de richting 

die de mens schijnt te zijn ingeslagen door zijn 
vervreemding van de natuur. 

simplifikatie 

van de omgeving 

Vanuit het standpunt van de ekologie bezien ver¬ 

eenvoudigt de mens op een gevaarlijke manier zijn 

omgeving. De moderne stad betekent een regressief 

werkende inbreuk van het syntetiese op het natuur¬ 

lijke, van het anorganiese ( beton, metalen, glas ) 

op het organiese, van grove elementaire stimuli op 

prikkels die een uitgestrekt gebied bestrijken. In 

de geindustrialiseerde regio's zijn uitgestrekte, 

verstedelijkte gebieden ontstaan, die niet alleen 

een kwelling zijn voor oog en oor, maar die boven* 

dien periodiek worden geplaagd door smog, van la¬ 

waai vergeven zijn en in feite door een absolute 
overmaat van dit alles geen kant meer op kunnen. 

Het proces waardoor het miljeu van de mens vereen¬ 

voudigd en steeds meer tot haar elementen terugge¬ 

bracht wordt heeft echter naast gevolgen voor de 

natuur ook gevolgen voor de kuituur. 

De noodzaak om immense stadsbevolkingen te manipule¬ 

ren, om miljoenen op elkaar gepakte mensen van de 

ene plaats naar de andere te brengen, ze te voeden 

werk en onderwijs te geven en op een of andere ma¬ 

nier te vermaken,leidt tot een doorslaggevende ver¬ 

laging van de standaards volgens welke ze als bur¬ 

gers en personen behandeld behoren te worden. Een 

op dergelijke massaliteit gebaseerde opvatting van 

wat menselijke relaties zijn - totalitair, centra- 

listies en sterk gedisciplineerd - lijkt de vroege- 



re opvatting die meer op het individu was afgestemd 
te zullen gaan vervangen. De burokratiese techniek 
van sociaal management komt in de plaats van de hu- 
manistiese benadering. Al het spontane»individuele 
en kreatieve wordt binnen de grenzen gedrongen van 
het gestandaardiseerde en het gereguleerde van de 
moderne industriële samenleving. De ruimte die 
het individu dan nog overblijft wordt voortdurend 
bedreigd door beperkingen die hem worden opgelegd 
door een onpersoonlijk sociaal apparaat dat ge¬ 
zichtsloos is. De waardering van unieke persoonlijke 
kwaliteiten moet meer en meer wijken voor de mani¬ 
puleerbaarheid van de massa. Een kwantitatieve en 
statistiese benadering, een behandeling van de men¬ 
sen als vormden ze een bijenkorf, neigt er toe de 
overhand te krijgen over de waardevolle, individu¬ 
eel- kwalitatieve benadering, met haar nadruk op 
persoonlijke uniciteit,op vrijheid van menings¬ 

uiting en op de kompleksiteit in de kuituur. 
Eenzelfde vereenvoudiging van de omgeving valt 

te konstateren in de moderne landbouw, De in de 
grote steden opeengepakte massa's moeten gevoed 
worden en daarvoor is uitbreiding van de industri¬ 
ële landbouw noodzakelijk.Bij de voedselverbouw 
moet rekening gehouden worden met een zo groot mo¬ 

gelijke graad aan mechanisatie. Niet om het 
menselijk zwoegen te verminderen maar om de pro- 
duktie en efficiëntie op te voeren, om een maksi- 
maal rendement te verzekeren voor de investeringen 
en aldus de biosfeer uit te buiten. Het terrein 
moet daarom in een vlakte herschapen worden,te 
vergelijken met een fabrieksvloer. De natuurlijke 
verschillen in terreinopbouw moeten zoveel moge¬ 
lijk worden weggewerkt. Een nauwkeurige regulering 
van de plantengroei is noodzakelijk om tegemoet te 
kunnen komen aan de eisen van de weinig ruimte 
biedende schema's van de voedselverwerkende indus* 
trieën. Ploegen, bemesten, zaaien en oogsten moe- 
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ten op massale schaal worden aangepakt, veelal 

onder voorbijgaan aan de natuurlijke ekologie 

van een gebied. De plantage-achtige vorm van land¬ 

bouw, waarbij grote stukken land met dén soort ge¬ 

was worden beplant, leent zich bij uitstek voor 
mechanisatie, maar is tegelijk overgeleverd aan 
het gevaar van biologiese plagen. Zo’n vorm van 

verbouw van gewassen vormt een ideale omgeving 
voor diersoorten die tot een plaag kunnen uit¬ 

groeien. Tenslotte moet men dan naar chemiese 
middelen grijpen om de problemen opgeworpen door 

insekten, onkruiden en plantenziekten te lijf te 
gaan; alleen op deze wijze is maksimale eksploita- 

tie van de bodem mogelijk. Niet de sikkel of de 

traktor is het moderne symbool van de landbouw maar 

het vliegtuig waarmee de bestrijdingsmiddelen 
worden verspreid. Niet de boer of de kleine land¬ 
eigenaar of zelfs ook maar de agronoom is de mo¬ 

derne landbouwer - mensen waarvan verwacht mag 

worden dat ze een nauwere band hebben met het 

land waarop ze hun gewassen verbouwen - maar de 

piloot en de chemicus, voor wie de aarde niet 

veel meer is dan een hulpbron, een grondstof 

van anorganies materiaal. Het vereenvoudigings- 
proces wordt nog verder doorgevoerd in een over¬ 

dreven regionale of zelfs nationale verdeling 

van de arbeid. Hele gebieden worden voor bijzon¬ 

dere industriële taken gereserveerd of tot op¬ 

slagplaats voor grondstoffen gereduceerd. Andere 

worden tot stedelijke centra, belast met handel 

en verkoop. Er ontstaat een identifikatie van ste¬ 

den en regio's, zelfs van landen en kontinenten 

met een speciaal produkt: zo zijn er staalsteden 

en automobielsteden, gebieden met chemiese in¬ 

dustrie, of ook landen die industriële produk- 

ten en landen die grondstoffen uitvoeren. De ver¬ 

schillende kontinentale regio’s vormen inge¬ 

wikkelde ekosystemen, maar deze dreigen onder te 

gaan aan de organisatie van hele naties tot eko- 

nomies rationele eenheden , waarvan elk een tus¬ 

senstation is in een lange keten van industrie¬ 

ën. Het is slechts een kwestie van tijd, voordat 



de prachtigste stukken land voor de betonmolen 
bezweken zullen zijn,zoals de meeste gebieden 
aan de oostkust van de V.S, reeds aangetast zijn 
door de versnippering en de bungalowbouw. Wat dan 
nog resteert aan landelijk schoon zal weldra door 

de aanleg van kampeerterreinen, tentensloppen, 
'schilderachtige* snelwegen, motels,eettentjes, 
oliesporen van motorboten worden vernietigd. 

Het gaat erom dat de mens het werk van de orga- 
niese evolutie teniet doet. Door uitgestrekte 
stedelijke agglomeraties van glas, staal en beton 
te scheppen, door het vernietigen van de komplekse 
fijnzinnig georganiseerde ekosystemen die voor de 
lokale verschillen in de natuurlijke wereld ver- 
antwoordeliJk zijn; kortom, door het vervatigen i 
van de hoogst ingewikkelde organiese omgeving 
door een vereenvoudigde, niet-organiese heeft de 
mens de biotiese pyramide die de mensheid vele 
millenia heeft onderhouden, uiteengeslagen. 
Terwijl de mens de komplekse ekologiese relaties 
waarop alle hogere vormen van leven berusten, 
door meer elementaire relaties vervangt, behaalt 
hij als resultaat dat de biosfeer op een nivo 
wordt gebracht waarop zij alleen nog maar eenvou¬ 
diger vormen van leven kan onderhouden.Zet deze 
ingrijpende omkering van het evolutieproces door, 
dan is het volstrekt niet overdreven te veronder¬ 
stellen dat de onmisbare voorwaarden waaronder 
vormen van hoger leven mogelijk zijn, onherstel¬ 
baar vernietigd zullen worden. Haar krities ver¬ 
mogen heeft de ekologie niet enkel te danken 
aan het feit dat zij als enig onder de wetenschap¬ 
pen de mensheid deze afschuweiijke boodschap wil o- 
verbrengen,maar net zo goed aan het feit dat ze 

deze boodschap presenteert in een nieuwe sociale 
dimensie. Vanuit ekologies gezichtspunt bezien is 
de omkering van de organiese evolutie het resul¬ 
taat van schrikbarende tegenstellingen tussen 
stad en platteland, tussen staat en gemeenschap, 
tussen industrie en landbouw & veeteelt, tussen 

massafabrikage en handwerkj tussen de schaal van 
de burokratie en de werkelijk menselijke schaal. 

33 



de rekonstrukt ieve aard van de ekologie 

Tot voor kort werden de pogingen om de door ver- 
stedelijking, toenemende centralisatie, groeiende 
burokratie en uitbreiding van de staatsmacht ont¬ 
stane tegenstellingen op te lossen, beschouwd als 
een ijdel oproeien tegen de vooruitgang in, als 
een tegenstroming die op zijn best kon worden be¬ 
stempeld als op een hersenschim berustend en op 
zijn slechtst als een reaktionaire beweging. De 
anarchist was een dromerreen sociale outcast, 
vervuld van heimwee naar het leven op een boeren¬ 
dorp of dat in een middeleeuwse gemeenschap. Zijn 
verlangen naar een gedecentraliseerde samenleving, 
naar een menswaardige maatschappij, die de behoef¬ 
ten van het individu met de natuur heeft verzoend 
werd afgedaan als de reaktie van een romantikus, 
van een aan lager wal geraakte handwerksman, of 
van een maatschappelijk mislukte intellektueel. 
Zijn protest tegen een centrale staatsmacht kwam 
nog minder overtuigend over waar ze werd gedragen 
door vooral etiese overwegingen, door utopiese en 
dus weinig realistiese noties over wat de mens kan 
zijn, niet over wat hij is. Hiertegen voerden de 
-liberale, konservatieve of autoritaire- tegenstan¬ 
ders van het anarchisties denken aan dat hun stem 
die van de historiese werkelijkheid was, dat hun 
opvatting over de staat en het centrale bestuurs¬ 
systeem en hun politieke begrippen gefundeerd wa¬ 

ren in de objektieve wereld van de praksis. 

De tijd kent geen medelijken met de strijd der 
ideeën. De historiese ontwikkeling heeft zo goed 
als alle bezwaren tegen het anarchisme ontkracht, 
wat dan ook de relatieve waarde geweest mag zijn 
van de libertaire en niet-libertaire opvattingen 
enkele tientallen jaren geleden.De moderne stad 
en staat,de omvangrijke technologie die op kolen 
en staal berust, voortgebracht door de industrie- 
ele revolutie; de latere veel rationelere systemen 
van massaproduktie en lopende band werk, de cen¬ 
traal geregeerde natie en de staat, het ambtenaren 



apparaat, ze hebben allemaal de grens van hun be¬ 
staan bereikt. De vooruitstrevende of bevrijdende 
rol die ze eens wellicht hadden is in haar tegen- 
deel omgeslagen. Nu werken ze regressief en onder¬ 
drukkend. Deze vormen zijn niet alleen regressief 
omdat ze de menselijke geest aantasten, de gemeen¬ 

schap van haar bindende kracht beroven, haar ont¬ 
doen van de solidariteit,de kulturele en etiese 
normen. Maar ze zijn dat ook vanuit een objektief, 
ekologies gezichtspunt. Want naast de menselijke 
gemeenschap ondermijnen ze de leefbaarheid van de 
planeet. 

Het kan niet voldoende benadrukt worden dat de 
anarchistiese noties van eefi evenwichtige samenle¬ 
ving, een direkte demokratie, een menswaardige 
technologie en een gedecentraliseerde maatschappij, 
dat deze rijke libertaire begrippen niet alleen 
wenselijk maar ook noodzakelijk zijn.Ze moeten 
niet enkel gerekend worden tot de grote toekomst¬ 
visies van de mens , ze vormen nu de voorwaarden 
voor zijn overleven. Het proces van sociale ont¬ 
wikkeling heeft deze begrippen uit een eties en 
subjektief kader overgebracht in een prakties en 
objektief kader. Wanneer een echte gemeenschap, 
een demokratie van aangezicht tot aangezicht,een 
humane en bevrijdende technologie beschouwd worden 
als reakties op de gegeven stand van zaken, als 
een krachtig "nee" op het huidige "ja",dan kan 
men daarin een objektief en dwingend argument 
vinden vóór de vruchtbare praktijk van een anar* 
chistiese samenleving. Vooral bij de jongeren 
is er sprake van een plotselinge toeneming in 
sympatie voor anarchistiese denkbeelden. Een re- 
fleksmatige reakties, gericht tegen de huidige toe¬ 
stand, lijkt voor deze toeneming verantwoordelijk 
te zijn. Met hun liefde voor de natuur verzetten 
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deze jongeren zich tegen de syntetiese omgeving 
en haar armzalige produkten, met hun kleding te¬ 
gen de voorgeschreven levenswijzen. Hun reaktie op 
het mechanistieseleven in fabriek, kantoor of 
school is: ze laten stikken en eruit stappen. Hun 
individualisme komt in de praktijk neer op decen-» 
tralisatie van het sociale leven, op persoonlijke 
abdikatie van de eisen van de massa-samenleving. 

De zo vaak nihilistiese afwijzing van de huidi¬ 
ge omstandigheden kan door de ekologie worden om¬ 
gezet in een nadrukkelijke bevestiging van het le¬ 
ven, in een nieuwe levensovertuiging voor een mens 
waardige samenleving. Evenwicht en harmonie in de 
natuur, in de samenleving en bijgevolg in het 
menselijk handelen kan niet worden bereikt door 
standaardisatie, maar moet worden bewerkstelligd 
door het streven naar juist het tegenovergestelde: 
organiese onderscheidenheid. Om deze boodschap te 
begrijpen moeten we haar betekenis onderzoeken 
voor de verschillende ervaringsgebieden. 

hiologiese 

divevs'ite'it 

Laten we eerst eens kij¬ 
ken naar het beginsel 
van diversiteit in de 
biologie, naar wat wel 
genoemd is de "wet van 
behoud van variatie". 
Ekologiese studies hebben 
aangetoond dat fluk- 
tuaties in dieren- en plantenpopulaties sterk 
samenhangen met het aantal soorten die deel 
uitmaken van het ekosysteem en van de mate van 
verscheidenheid in de omgeving. Stabiliteit is 
een funktie van kompleksiteit (of variabiliteit 



of diversiteit, het doet er niet toe wélke naam 
je eraan geeft). Vereenvoudiging van de omge¬ 

ving en het terugbrengen van het aantal soor¬ 
ten dieren en planten leidt tot steeds grotere 
fluktuaties in de populatie. Tenslotte is er 
geen kontrole meer over het aantal individu¬ 
en dat een populatie bevat en bereikt ze daarmee 
de omvang van een plaag. 

Wat het voorkomen van plagen betreft zijn vele 
ekologen tegenwoordig van mening dat het her¬ 
haald gebruik van giftige chemikali’ën vermeden 
kan worden door het meer ruimte geven aan na¬ 
tuurlijke relaties cussen dieren en planten. 
Een grotere plaats moet worden ingèruimd voor 
natuurlijke spontaniteit en voor de verschil¬ 
lende biologiese faktoren die een ekologiese 
situatie bepalen.' In Europa spreken entomolo¬ 
gen al van het management van de gehele plan- 
ten-insektengemeenschap. Men noemt het ook wel 
de 'manipulatie' van de biocenose. Dé bioce- 
nétiese omgeving is gevarieerd, kompleks en dyna- 
mies. Hoewel het aantal individuen voortdurend 
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aan verandering onderhevig is, bereikt onder nor¬ 
male omstandigheden geen enkele soort de omvang 
van een plaag. Er zijn wel bijzondere omstandighe¬ 
den waaronder een enkele soort een hoge populatie 
kan krijgen, maar die komen uiterst zelden voor. 
'Manipulatie' van het ekosysteem of de biocenose 
zou ons doel moeten worden , een hele uitdaging. 

Wil men de biocenose gebruiken voor doeleinden 
die met de eigen overeenstemmen, dan veronderstelt 
dat een verregaande decentralisatie van de land¬ 
bouw.Waar dat maar mogelijk is moet de industrie- 
ele landbouw plaats maken voor eenvoudige land¬ 
bouw en veeteelt, voor het behoedzame beheer van 
de bodem. Dat wil niet zeggen dat de vorderingen 
die gemaakt zijn door de grootschalige landbouw 
teniet gedaan moeten worden ; het land moet echter 
worden bewerkt als was het een tuin, met een uit¬ 
eenlopende flora en fauna die be- en onderhouden 
en op elkaar afgestemd moeten worden. Ook voor de 
ontwikkeling van de landbouwer zelf is decentrali¬ 
satie belangrijk. Voedselverbouw in een echt eko- 
logiese betekenis veronderstelt dat de landbou¬ 
wer bekend is met alle kenmerken en verborgen kwa¬ 
liteiten van het terrein waarop hij zijn beroep 
uitoefent. Hij moet dus een grondige kennis hebben 
van de natuurlijke eigenschappen van de bodem, de 
bestemming ervan als akkerland, weiland of bos, 
de minerale en organiese samenstelling ervan ; 
hij moet het microklimaat kennen en voortdurend 
onderzoeken wat de gevolgen zijn van een eventueel 
andere flora en fauna. Voor de mogelijkheden en 
behoeften daarvan moet hij een speciaal zintuig 
ontwikkelen, zo dat hij een organies onderdeel van 
de ekologiese situatie is geworden. Dat te berei¬ 
ken zal onmogelijk zijn zonder dat de landbouw 
wordt teruggebracht tot menselijke proporties, 
zonder dat ze binnen de mogelijkheden van het 
individu wordt gebracht. Om te voldoen aan de ei¬ 
sen van de ekologiese benadering van voedselverbouw 
moet de landbouw van de omvang van industriële 

boerderijen teruggebracht worden tot die van een 
kleine eenheid. 



diversiteit in 

energievoorziening 

Dezelfde redenering gaat op voor 
de rationele ontwikkeling van 
energiebronnen. De industriële 
revolutie vergrootte wel de hoeveelheid energie 
beschikbaar voor industriële doeleinden maar ver- 

•minderde tegelijkertijd het aantal gebruikte soor¬ 
ten energie. Daarvóór had men zich weliswaar in 
hoofdzaak verlaten op menselijke en dierlijke 
spierkracht, maar toch waren in Europa overal kom- 
plekse patronen van energiegebruik ontstaan ^ waar¬ 
bij op subtiele wijze het gebruik van bronnen als 
wind en water en een groot aantal brandstoffen 
zoals hout, turf, steenkool, plantaardige en dier¬ 
lijke vetten waren geintegreerd. 

Deze regionale energiepatronen werden door de 
industriële revolutie vernietigd en vervangen 
door andere patronen waarbij men eerst op een en¬ 
kele bron en later op twee bronnen was aangewezen. 



De regio als model van een geïntegreerd energiepa- 
troon moest verdwijnen, en daarmee ging de idee 
van een integratie door middel van diversiteit ver¬ 
loren . Hierboven werd al opgemerkt dat op deze ma¬ 
nier de bij uitstek op mijnbouw aangewezen regio's 
ontstonden waar men zich bepaalde tot het onttrek¬ 
ken van één hulpbron aan de bodem. Andere kregen 
de status van industriegebied , veelal uitsluitend 
belast met de produktie van één enkel produkt. 
We zullen het dan maar niet hebben over de rol 
die de afbraak van de regionale beheersvorm heeft 
gespeeld bij de water- en luchtverontreiniging, 
de schade die er door is toegebracht aan grote ge¬ 
bieden van het platteland en over het vooruit¬ 
zicht van uitputting van de kostbare bodemschatten. 

Een mogelijkheid is kernenergie. Maar als enige 
bron van energievoorziening levert dat het weinig 
aantrekkelijke beeld van dodelijk gevaarlijk radio- 
aktief afval waarmee we zullen blijven zitten. 
Tenslotte zal het gebruik van radioaktief materi¬ 
aal leiden tot een uitgebreide besmetting van het 
miljeujeerst ongemerkt en later op massale en des- 
truktieve schaal. 

We zouden daarentegen ook de oplossing van de 
energieproblemen kunnen zoeken in de toepassing 
van ekologiese principes. De vroegere regionale 
energie-patronen zouden opnieuw moeten worden in¬ 
gesteld, in de vorm van gekombineerd gebruik van 
wind-,water- en zonne-energie. We zouden ons van¬ 
daag verzekerd weten van de hulp van apparaten 
waarvan men in het verleden geen notie had. Bij¬ 
voorbeeld windturbines die in een heuvelachtig ge¬ 
bied voldoende energie leveren om een stad van 
50.000 inwoners van elektriciteit te voorzien. 
Of apparaten voor het opvangen van zonnewarmte 
die zo geperfektioneerd zijn dat ze de hoge tempe¬ 
raturen verdragen die anders aanleiding zouden ge¬ 
ven tot materiaal-problemen. Tezamen met warm¬ 
tepompen gebruiktjleveren vele daarvan voldoende 

energie om de warmtevoorziening van kleine huizen 
voor zo'ii driekwart aan te kunnen. 



Op zich geven zulke apparaten geen oplossing 
voor de energieproblemen en de ekologiese ontred¬ 
dering waartoe de konventionele brandstoffen heb¬ 
ben geleid. Worden ze daarentegen in elkaar gepast 
als in een mozaiek, duidelijker gezegd als in een 
organies patroon, dat voortspruit uit de mogelijk¬ 
heden die een gebied heeft, dan kunnen ze ruim 
voorzien in de behoeften van een gedecentraliseer¬ 
de samenleving. In warme en zonnige gebieden kan 
men de zonne-energie als de belangrijkste vorm van 
energie gebruiken ; in een gebied met onstuimige 
luchtstromingen kan men zich in hoofdzaak richten 
op windturbines en in andere gebieden, die sterk 
met rivieren doorsneden zijn, kan men zich voor 
het overgrote deel verlaten op hydro-elektriese 
installaties. In alle gevallen zouden we gebruik 
maken van een mozaiek van niet-fossiele energie¬ 
bronnen, aangevuld met konventionele brandstof¬ 
fen en kern-energie.Met andere woorden:door het 
aanbrengen van onderscheidenheid in energiebronnen 
en door ze te organiseren in een ekologies uitge¬ 
balanceerd patroon, kunnen we een regio met een 
kombinatie van wind-, zonne- en waterkracht voor¬ 
zien in alle behoeften, industrieel en huishoude¬ 
lijk, met slechts een kleine aanvulling van brand¬ 
stoffen. Uiteindelijk zullen we voldoende onder¬ 
legd zijn om zodanige installaties te ontwerpen 
dat daardoor alle gebruik van schadelijke energie¬ 
bronnen kan worden uitgebannen. 

41 



d'iversite'it en 

deoentvalisatze 

Maar zoals ook in het geval van de landbouw werd 
opgemerkt, veronderstelt de toepassing van ekolo- 
giese principes op de energie-voorziening een wijd- 
reikende decentralisatie van de maatschappij en 
een echt regionaal begrip van sociale organisatie. 
Om een grote stad te onderhouden zijn geweldige 
hoeveelheden brandstof nodig - bergen steenkool 
en hele oceanen olie. Zonne-, wind- en water-ener- 
gie daarentegen kunnen alleen maar geleverd worden 
in kleine hoeveelheden. Heel grote stuwdammen uit¬ 
gezonderd, leveren de nieuwe installaties zelden 
meer dan een paar duizend kilowatt-uren elektrici¬ 
teit. Het is moeilijk te geloven dat we er ooit 
in zullen slagen om zonnekollektors te konstrueren 
die net zoveel energie zullen produceren als een 
stoomturbine ; het is evenmin voor te stellen dat 
een batterij van windturbines voldoende kracht 
zal produceren om het centrum van New York te ver¬ 
lichten. Als huizen en fabrieken op een klein ge¬ 
bied zijn gekoncentreerd, blijven de apparaten en 
installaties om schone energie te produceren speel¬ 
goed. Maar als stedelijke gemeenschappen worden 
verkleind en meer verspreid over een regio, is er 
geen reden aan te geven waarom deze installaties 
niet gekombineerd kunnen worden teneinde ons te 
voorzien van alle gerieven van de geïndustriali¬ 
seerde samenleving. Om effektief gebruik te maken 
van water-, wind- en zonnekracht is het noodzake¬ 
lijk dat de "megalopolis" gedecentraliseerd wordt. 
Een nieuw type van gemeenschap dat zorgvuldig is 
afgestemd op de kenmerken en hulpbronnen van een 
regio moet er komen ter vervanging van de uitge-- 
breide stedengordels die zich op het moment ont¬ 
wikkelen. 



i 
deaentralïsatïe 

en luohtvervuïling 

Een objektieve*argumentatie voor decentralisa¬ 

tie hoeft zeker niet beperkt te blijven tot de 

landbouw en de problemen die worden opgeworpen 

door het huidige energieverbruik. De geldigheid 

van het decentralisatie-argument kan worden be¬ 

wezen aan de hand van bijna alle 'logistiese’ 

problemen van onze tijd. Als voorbeeld kan die¬ 

nen het problematiese geval van het transport. 

Er is nogal veel te doen geweest laatstelijk 

over de schadelijke effekten van bezinever- 

bruikende motorvoertuigen, over hun verspilling, 

over hun aandeel in de luchtverontreiniging»over 

het lawaai waarmee ze de bewoners van de stad het 

leven zuur maken, over de enorme tol die een stad 

jaarlijks aan ze moet betalen in de vorm van ver¬ 

keersslachtoffers. In een sterk verstedelijkte sa¬ 

menleving is het geen oplossing om ze te vervan¬ 

gen door schonere, ^effektievere en zo goed als ge¬ 

luidloze en zeker verkeersveiligere elektriese 

voertuigen. Die moeten zo om de 150 km. hun batte¬ 

rijen herladen, zodat hun bruikbaarheid als trans¬ 

portmiddel in een grote stad gering is. In kleine, 

gedecentraliseerde gemeenschappen echter zijn ze 

bijzonder goed te gebruiken als vervoermiddel voor 

de korte stedelijke en middellange regionale af¬ 

standen terwijl voor de lange afstanden monorails 

in aanmerking komen. 

Hoewel het bekend is dat met bezinemotoren 

voortgedreven,‘auto's in zeer sterke mate bijdra¬ 

gen tot de luchtverontreiniging, probeert men de 

kwalijke gevolgen van het autogebruik op allerlei 

manieren te bagatelliseren. Het is kenmerkend 

voor onze tijd dat men probeert om alle irratio- 

naliteiten op te lossen met behulp van een tech- 

nies snufje. Voorbeelden daarvan treft men aan op 
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allerlei gebieden: naverbranders voor giftige 
uitlaatgassen, tranquillizers voor psychiese 

moeilijkheden. Het probleem van de luchtveront¬ 
reiniging is echter heel wat hardnekkiger dan 

wel uit deze oplossing zou blijken. In de grond 

van de zaak ligt de oorzaak voor luchtverontrei¬ 

niging bij de te hoge bevolkingsdichtheid. 
De miljoenen opeengepakte mensen in een stedelijk 

gebied produceren alleen al met hun dagelijkse 
bezigheden een enorme lokale verontreiniging. 
Ze moeten brandstof gebruiken in huizen en 

fabriek, ze moeten gebouwen neerzetten of afbreken 

(wat een belangrijke bijdrage levert tot de lucht¬ 

verontreiniging), ze moeten een enorme hoeveel¬ 

heid afval kwijt, ze gebruiken rubberbanden (waar¬ 

van de erosie ook merkbaar bijdraagt aan de lucht¬ 
verontreiniging) . Het is duidelijk dat ook als we 

apparaten ontwikkelen om de schadelijke effekten 

van benzine-gebruik te beperken, het rendement 

daarvan in ruime mate zal worden teniet gedaan 

door de toekomstige ontwikkeling van reuzesteden. 

Hiermee is men over de door decentralisatie ge- 

kreëerde mogelijkheden om tot andere sociale vor¬ 

men te komen nog lang niet uitgepraat. Maar anar¬ 

chisme houdt wel wat meer in als gedecentrali¬ 

seerde gemeenschappen. Deze mogelijkheden werden 

hier alleen maar wat uitgebreider besproken om 

te laten zien dat een anarchistiese gemeenschap 

i.p.v. een ver verwijderd ideaal, een absolute 

voorwaarde is om ekologiese principes in de 
praktijk te kunnen brengen. De kritiese inhoud 

van de ekologie kan zo worden samengevat: wanneer 

we de natuurlijke verscheidenheid verminderen, ver¬ 

nietigen we de eenheid van de natuur, haar samen¬ 

hang en de kracht die haar harmonie en stabiliteit 

verzekert, de kracht die voor blijvend evenwicht 

zorgt.Wellicht het belangrijkst is dat we op die 

manier een omkering bewerken van de ontwikkeling 

van de natuurlijke wereld, zodat ze uiteindelijk 

niet langer in staat zal zijn om hogere vormen 

van leven te dragen en te onderhouden. Samenge¬ 

vat luidt de rekonstruktieve boodschap van de 



ekologie: willen we eenheid en stabiliteit van 

de natuurlijke wereld herstellen, bewaren en op 

hoger nivo brengen, dan moeten we de verscheiden-' 

heid in stand houden en bevorderen. Vergroting 

van de verscheidenheid is natuurlijk geen doel pp 

zich. In de natuur ontstaat verscheidenheid spon¬ 

taan. De kansen van een nieuwe soort moeten worden 

afgemeten aan de klima^ologiese omstandigheden, 

aan de omgang met roofvijanden en zijn verder af- - 

hankelijk van de mogelijkheden die een nieuwe 

soort heeft om haar niche te bezetten en uit te 

breiden. Slaagt ze daar in dan vergroot ze niet 

enkel haar eigen plekje, maar vergroot ze de moge¬ 

lijkheden van het ekosysteem als geheel. 



diversiteït als 

maav van ontwikkeling 

Hoe kunnen nu deze begrippen 
(uitbreiding van de ekologiese 
situatie, variatie etc.) sociaal* 
teoreties worden toegepast? 

Voor velen zal het voldoende zijn 
erop te wijzen dat inzoverre de 

mens deel uitmaakt van de natuur, een zich uitbrei¬ 
dend natuurlijk miljeu de basis vergroot voor so¬ 
ciale ontwikkeling. Het antwoord op deze vraag 

gaat echter verder dan ekologen en libertairen kun¬ 

nen vermoeden Laten we daarom nog eens terugkeren 

naar het ekologies beginsel volgens hetwelk ver¬ 

scheidenheid samenhang en evenwicht produceert. We 

denken daarbij in de eerste plaats aan de opvatting 

van Herbert Read, volgens welke differentiatie 

(verscheidenheid, of welke naam men er ook aan ge¬ 

ven wil) van een samenleving een indikatie vormt 

voor de mate waarin ze zich heeft ontwikkeld. 
Die ontwikkeling beweegt zich tussen de uitersten 

gevormd door een maatschappelijk kader waarin de 

individuen volledig zijn ingepast als het ene, en 

een samenleving van individuen, waarbij ieder op 
zich een eenheid is, met eigen ruimte en een poten¬ 

tieel om zelfstandig te handelen en zich te ontwik¬ 

kelen als het andere uiterste. 

De gedachte van Read is helaas niet tot haar ui¬ 

terste konsekwentie doorgevoerd. Er wordt echter 

wel uit duidelijk dat ekologen en anarchisten over¬ 

eenstemmen in de nadruk die ze leggen op spontani¬ 

teit. De ekoloog, voorzover hij meer is dan een 

technikus, verwerpt het begrip 'macht' als het o- 

ver de natuur gaat. In plaats daarvan spreekt hij 

over een ekologiese situatie beheren liever dan 

over het herscheppen van een ekosysteem.De anar¬ 

chist,op zijn beurt, heeft het over de sociale 

spontaniteit, over het ont-ketenen van de menselij¬ 

ke en maatschappelijke mogelijkheden, over het 



overdragen van alle macht aan de ongebreidelde 
creativiteit van alle mensen. Ieder op zijn manier 
verwerpt de autoriteit als een remmende faktor,als 
e^n last die de kreatieve mogelijkheden van een 
natuurlijke of sociale situatie beperkt.Hun doel 
is het niet om een bepaald gebied te beheersen 
maar om het vrij aan zichzelf- over te laten. 
Ze beschouwen inzicht kennis en verstand als mid« 
delen om de mogelijkheden van een situatie tot 
werkelijkheid te maken, in plaats van deze te wil¬ 
len vervangen door een stelsel van vooropgezette 
begrippen of dogma's die hem in zijn ontwikkeling 
remmen. 

Het volgende dat ons opvalt aan Read's tekst is 
dat ekoloog èn anarchist differentiatie beschouwen 
als een maat voor ontwikkeling en vooruitgang. 
Om biologiese vooruitgang aan te geven gebruikt 
de ekoloog de term 'biotiese pyramide'. De anar¬ 
chist heeft de term 'individuatie' voor sociale 
vooruitgang. Gaan we verder dan Read, dan zullen 
we merken dat ekoloog en anarchist beide van me¬ 

ning zijn dat een voortdurend uitdijend geheel 
bereikt kan worden door toenemende differentiatie. 

Een ekspanderend geheeL ontstaat door diversifika- 
tie en verrijking van de delen. 
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Zoals de ekoloog probeert om met zorg het be¬ 
reik van een ekosysteem uit te werken en te zor¬ 
gen voor een vrijer samenspel van de soorten, zo 
probeert de anarchist met gelijke zorg de omvang 

van de sociale ervaring te bewerken en alle hinder¬ 
nissen die de ontwikkeling ervan in de weg staan 

te verwijderen. Anarchisme betekent niet enkel een 
samenleving zonder staat, maar evenzogoed een ge¬ 

harmoniseerde samenleving, die de mens de gelegen¬ 
heid geeft een groot skala van ervaringen door te 

maken, zoals die te vinden zijn in een leven dat 

de tegengestelde kondities in zich verenigt van 

het platteland en de stad, van fysieke en verstan¬ 

delijke aktiviteit, die konditieswaaronder noch 
de zintuigen worden onderdrukt noch de geest aan 

banden wordt gelegd, waaronder de individuele ont¬ 
wikkeling aangespoord wordt, een ontwikkeling ge¬ 

kenmerkt door spontaniteit en zelfdiscipline; kon» 

dities waaronder zware en moeizame lichamelijke 

inspanning geen bestaan meer heeft en veel produk- 
tie op handwerk berust. In onze gespleten samenle¬ 

ving heten deze doelen elkaar uit te sluiten.Dat 

ze zo opgevat worden kan wellicht verklaard worden 

uit de logistiek van deze samenleving, uit haar 

struktuur waardoor er tussen stad en platteland 

zo'n grote kloof bestaat.waardoor de arbeidsspeci- 

alisatie zover doorgevoerd is en de mens geatomi¬ 

seerd. Pas in een anarchistiese samenleving kan 

aan deze tegenstelling een einde worden gemaakt. 

Hoe zo'n samenleving eruit moet zien, daarvan ge¬ 

ven de geschriften van William Morris en Kropotkin 

een idee. Maar daarin komen natuurlijk niet tot 

uitdrukking de gevolgen van de vlucht die de tech- 

niese ontwikkeling na de tweede wereld oorlog 

heeft genomen. Evenmin trouwens als de bijdragen 

van de ekologie tot de vooruitgang. In een zo al¬ 

gemene bespreking als deze kunnen we niet dieper 

ingaan op de zogeheten utopiese geschriften. Wel 

kunnen we een paar hoofdlijnen aangeven van een 

toekomstige samenleving. 



anccpchistiese gemeenschap 

Deze kleine gemeenschappen moeten ekonomies 
goed uitgebalanceerd zijn, zodat ze tenvolle de 
plaatselijk voorradige grondstoffen en energie¬ 
bronnen kunnen gebruiken. Wie voorkeur heeft voor 
het werk van ingenieur mciet aangemoedigd worden 
om ook eens op het land te werken; wie het liefst 
met zijn hoofd werkt zal ook zijn spieren moeten 
leren gebruiken en de geboren boer zal moeten we¬ 
ten hoe de graanmolen werkt. Wordt de ingenieur 
van de grond, de boer van de meelfabriek en de den¬ 
ker van de spade gescheiden dan is daarvan wellicht 
een overspecialisatie het gevolg, die zal leiden 
tot een gevaarlijke kontrole van specialisten over 
het sociale leven. Net zo belangrijk is dat zulke 
specialisatie het de gemeenschap onmogelijk zal 
maken het vitale doel van 'vermenselijking' van 
de natuur en van 'vernatuurlijking' van de gemeen¬ 
schap te verwezenlijken. 

Een anarchistiese ge¬ 
meenschap moet gedecen¬ 
traliseerd zijn^ niet 
alleen om een blijvende 
basis te scheppen voor 
de harmonisatie van mens 
en natuur, maar even¬ 
zeer om de harmonie van 
de mensen onderling een 
nieuwe dimensie te ge¬ 
ven. Door decentralisa¬ 
tie worden de persoon¬ 
lijke relaties bevorderd 
en deze zijn op hun 
beurt de voorwaarde om 
te komen tot een goed- 
werkend, demokraties be¬ 
stuur. Elektroniese mid¬ 
delen voor kommunikatie 
zullen zoveel mogelijk 
vermeden moeten worden^ 
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om zodoende de mensen gelegenheid te geven in 

direkt kontakt met elkaar te treden. Kollektieve 
beslissingen zullen zo genomen moeten worden dat 
ieder lid van de gemeenschap optimaal in staat 
wordt gesteld de toespreker van de algemene verga¬ 
dering naar zijn beweegredenen te vragen, ze met 

hem te bediskussieren enz.; in het openbaar maar 
ook in een persoonlijk onderhoud. 

Waarschijnlijk zal een anarchistiese gemeenschap 

veel verwantschap tonen met een doorzichtig ekosys- 

teem wat verscheidenheid, afgewogenheid en harmonie- 

se samenhang betreft. Of zo*n ekosysteem de vorm 

zal hebben van een stedelijke eenheid met een af» 
zonderlijk centrum, zoals dat heeft bestaan in de 

griekse polis of de middeleeuwse gemeenschap, valt 

te betwisten. Wellicht zal ze uit enkele kleinere 

gemeenschappen bestaan zonder een echt centrum. 

In beide gevallen zal de ekologiese schaal de klein¬ 

ste biome zijn die in staat is om een populatie 

van bescheiden afmetingen te onderhouden. 

Een gemeenschap die tot op zekere hoogte zichzelf 

in haar behoeften kan voorzien, en die waarneembaar 

van de haar omringende natuurlijke wereld afhanke¬ 

lijk is wat haar bestaansmiddelen betreft, zal op¬ 

nieuw besef krijgen van de organiese relaties waar¬ 

op ze steunt. Zo'n streven naar autarkie zal op de 

lange duur efficiënter blijken te zijn dan het be¬ 

staande systeem van nationale arbeidsverdeling. 
Ongetwijfeld zal zo'n systeem vereisen dat kleine 

industriële installaties vermenigvuldigd moeten 

worden. Daar staat tegenover dat de bekendheid van 

iedere groep met zijn omgeving en haar worteling 

in het gebied, een intelligenter en liefdevoller 

gebruik van de omgeving bevordert.Relatieve zelf¬ 

voorziening kan,in plaats van provincialisme, een 

nieuw patroon scheppen voor individuele en gemeen¬ 

schappelijke ontwikkeling, in een eenheid met de 

omgeving die de hele gemeenschap met nieuwe levens¬ 

kracht vervult. 
Voor het individu betekent het afwisselend dragen 

van verantwoordelijkheid als burger, als ambtsdra- 



ger of als beroepsuitoefenaar dat al zijn mogelijk¬ 
heden worden ontwikkeld, al zijn zintuigen gescherpt 
In een komplete samenleving mogen we hopen komplete 
mensen te kunnen worden. De idee van zo'n volledig¬ 
heid is de westerse wereld bekend uit het voorbeeld 
van de atheense poli^. Daar had men slechts eerbied 
voor komplete mensen en werden zij die slechts in 
één vaardigheid uitblonken met verachting bejegend. 
Met minder dan dit kan een anarchistiese samenle¬ 
ving toch zeker geen genoegen nemen. 

Wordt ooit de hierboven gepoogde verweving van 
anarchistiese met ekologiese principes in praktijk'ic 
omgezet, dan mag men daarvan een sterke stimulering 
van het sociale leven verwachten, met als uiteinde¬ 
lijk resultaat een groeiende harmonie tussen mens 
en natuur. We zullen dan een bont patroon van eko- 
systemen te-zien krijgen, zich uitspreidend over 
regio's en kontinenten, waarvan elk zijn specifieke 
mogelijkheden probeert te realiseren en zijn leden 
een groot aantal uiteenlopende uitdagingen voorscho¬ 
telt, op het gebied van ekonomie, kuituur en gedrag. 
Binnen dit gezichtsveld valt een verscheidenheid 
van opwindende, soms zelfs dramatiese, kommunale 
vormen, waarvan sommige gekenmerkt worden door in¬ 
dustriële en architekturale aanpassingen aan half- 
woestijn-achtige omstandigheden, andere aan die van 
steppen en weer andere aan die van bossen. Tussen 
individu en groep zal een zelfde dynamiese verhou¬ 
ding bestaan als tussen gemeenschap en omgeving, 
tussen mens en natuur. Van Onderdrukkende routine 
bevrijd , van verlammende verdrukkingen en onzeker¬ 
heden verlost, van de last van zware lichamelijke 
arbeid en valse behoeften ontheven, van de kluis¬ 
ters der autoriteit en van irrationele dwang ont¬ 
daan zal het individu voor het eerst in de geschie- 



denis in een positie verkeren waarin hij zijn ver¬ 
mogens als lid van de menselijke gemeenschap en 
van de natuurlijke wereld volledig tot ont- 
plooing kan,brengen. 

enkele opmerkingen over het 'klassieke'anarchis- 

me en de moderne ekologie 

De toekomst van de anarchistiese beweging zal 

sterk afhangen van haar mogelijkheden om de funda¬ 
mentele libertaire principes toe te passen onder 

histories nieuwe omstandigheden.Welke deze princi-»- 

pes zijn is niet zo moeilijk te zeggen : het stre¬ 

ven naar een staatloze,gedecentraliseerde samenle¬ 

ving die gebaseerd is op het gemeenschappelijk be¬ 

zit van de produktiemiddelen. Een anarchistiese e- 

tiek is er ook, Bakoenin heeft ze prachtig samenge• 

vat in de woorden: "We kunnen, zelfs niet als een 

revolutionaire overgangsperiode, een zgn. revoluti¬ 

onaire diktatuur toestaan, omdat de revolutie als 

ze in de handen raakt van een klein aantal indivi¬ 

duen, onvermijdelijk en onmiddellijk zal leiden tot 

een reaktionaire ontwikkeling," Het woord 'klas¬ 

siek' is in de bovenstaande titel met opzet tussen 

aanhalingstekens gezet, omdat het nogal merkwaardi¬ 

ge bijbetekenissen heeft die niet zo erg van toepas 

sing zijn op een beweging die van nature het karak¬ 

ter heeft van een beeldenstorm. 

Anarchisme is een geheel van onvergankelijke 

idealen, die de mens gedurende duizenden jaren, in 
alle gebieden van de wereld, heeft proberen te ver¬ 

wezenlijken. In de loop der tijden is de kontekst 

van deze idealen veranderd, terwijl de fundamente¬ 

le libertaire beginselen in die tijd nauwelijks ver 

anderd zijn,Es sentieel is dat anarchisten de veran¬ 

derende historiese omstandigheden waaronder de ide¬ 

alen werden toegepast leren begrijpen, opdat ze 

niet nodeloos in oude formules blijven steken. 



In de moderne wereld ver¬ 
scheen het anarchisme het 
eerst als een beweging van 
boeren, gericht tegen de af¬ 
brokkelende feodale instel¬ 
lingen. Belangrijke woord¬ 
voerders waren Thomas Mün- 
zer in Duitsland en Gerrard 
Winstanley in Engeland. Hun 
begrippen waren zeer goed 
afgestemd op de noden van de 

tijd,waarin de meerderheid 
van de bevolking op het land 
leefde en de grootste revo¬ 
lutionaire kracht, bij de 
boeren lag.»Of zij hun doe¬ 
len hadden kunnen bereiken 
is een akademiese kwestie; 
van belang is veeleer dat 

ze hun tijdgenoten wisten aan te spreken, dat hun 
noties als van nature aansloten bij het leven op 
het land, van waaruit het boerenleger zijn solda¬ 
ten rekruteerde. 

Bij Jacques Roux, Jean Varlet en anderen van de 

Franse Revolutie vonden 'goeddeels dezelfde begrip¬ 
pen opnieuw hun toepassing onder nieuwe historiese 
omstandigheden. Het Parijs van 1793, een stad van 
zo'n 700.000 inwoners, werd vooral bevolkt door ne¬ 
ringdoenden,kandelaart jes , handwerkslieden, daglo¬ 
ners, arbeiders, zwervers en armelui. Roux en Var¬ 
let richtten zich tot een volk van klasselozen,dat 
misschien nog het best te vergelijken zou zijn met 
de negerbevolking van een achterbuurt in een grote 
amerikaanse stad. Hun anarchisme is'verstedelijkt'; 
het is geridht op de noodzaak de honger te stillen 
van de armen uit het distrikt van Gravilliers, die 
onder bijzonder erbarmelijke omstandigheden leef¬ 
den.Hun agitatie was veeleer gekoncentreerd op de 
kosten van levensonderhoud als op de verdeling van 
het land, op volkskontrole over, het bestuur van 
Parijs in plaats van op het stichtén van agrarie- 
se kommunes. 

h'istoT'iese 

varianten van 

anarchisme 
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Proudhon heeft op zijn manier tot de essentie 
van deze omstandigheden weten door te dringen. 
Zijn stem gold zonder meer de noden van de hand¬ 
werksman, wiens wereld en waarden bedreigd werden 
als gevolg van de industriële revolutie.Hij had 
trouwens een niet onaanzienlijk deel van zijn leven 
buiten Parijs doorgebracht, in verschillende kleine 
dorpen, waarvan de invloed in bijna al zijn ge¬ 
schriften doorklinkt. De parijzenaars die in 1830 
'de hemel bestormden' en in 1848 in opstand kwamen, 
die in 1871 de Commune stichtten, waren bijna alle¬ 
maal handwerker en niet fabrieksarbeider; zij zou¬ 
den Proudhons ideeën trouw blijven. De Proudhonnis- 
ten waren mensen van hun tijd die te maken hadden 
met de problemen waaruit de meeste sociale onrust 
in Frankrijk voortkwam: de afschuwelijke beëindi¬ 
ging van het handwerkersvak. 

Met de opkomst van het industrie-proletariaat in 
de tweede helft van de negentiende eeuw ziet het 
anarchistiese denken zich geplaatst voor nieuwe 
historiese omstandigheden. De meest effektieve uit¬ 
drukking daarvan vind je niet zozeer in de geschrif¬ 
ten van Kropotkin en Bakoenin, maar in de opstellen 
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en toespraken van Christiaan Cornelissen, Pierre 
Monatte, 'Big Bill’ Haywood, Armando Borghi en 
Ferdnand Pelloutier, kortom bij de anarcho-syndica- 
listen. Het behoeft ons niet te verbazen dat vele 
leidende anarcho-syndicalisten later zijn afgegle¬ 
den tot een reformistiese vakbondsopvatting. Ze 
volgden wat dat betrfeft de algemene trend van de 
industriële arbeidersklasse, die nu eenmaal meer 
en meer verwikkeld raakte in de burgerlijke maat¬ 
schappij. 

Terugblikkend zien we dat de anarchistiese prin¬ 
cipes, voorzover ze meer waren dan persoonlijke 
ideeen van een handjevol intellektuelen,die volko¬ 
men op zichzelf stonden, altijd ingebed wa¬ 
ren in een historiese kontekst. Vóór de franse re¬ 
volutie doemden anarchistiese noties op uit de dei¬ 

ning van de boerenstrijd. Tussen de franse revolu¬ 
tie en de Commune van Parijs werden deze doktrines 
meegedragen in het verzet der handwerkers. En tus¬ 
sen de Commune en de spaanse revolutie van 1936 was 
het anarchisme, evenals het marxistiese socialisme, 
opgenomen in de eb en vloed van het lot van het in¬ 
dustrie- pro let ar iaat . 

anarchisme onder 

de huidige 

omstandigheden 

Over de hele wereld komt nog boerenstrijd voor ; 
in de dorpen van Azië, Latijns-Amerika en Afrika 
ligt de bron van veel en hevige strijd. Nog steeds 
zijn er handwerkers wier sociale positie ondermijnd 
wordt door de moderne technologie, en miljoenen 
industrie-arbeiders zijn nog dagelijks verwikkeld in 
een nietsontziende klassenstrijd. Vele aspekten van 
de oude anarchistiese programma's zijn ook nu nog, 
door latere denkers ontwikkeld en verbeterd, van 

!r 
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toepassing in grote delen van de wereld. 
Dat doet niet af aan het feit dat er in de V.S. 

en in Europa een nieuwe kontekst zich begint af te 
tekenen voor anarchistiese principes. Deze kontekst 
wordt gekenmerkt door het ontstaan van enorme ste¬ 
delijke agglomeraties, door toenemende centralise¬ 
ring van het sociale leven in een staatskapitalisme, 
door de uitbrei-ding van de geautomatiseerde arbeid 
tot alle gebieden van de produktie, door het ge¬ 
bruik van 'welzijnstechnieken' om materiële onvre¬ 
de te smoren,door een toenemend vermogen van de 
bourgeoisie, beter:de staat, om ekonomiese krises 
te bezweren, door de ontwikkeling van de wareneko- 
nomie. Dit nieuwe tijdperk van staatskapitalisme, 
dat volgt op het oude 'laisser faire' kapitalisme, 
moet door anarchisten serieus genomen worden,zon¬ 
der op eerdere diktaten van de anarchistiese stro¬ 
mingen een beroep te doen. Wordt geen antwoord ge¬ 
vonden op deze uitdaging van de revolutionaire te- 
orie dan zal alle vooruitgaande beweging gedoemd 
zijn in haar tegendeel te verkeren. De ekologiese 
benadering geeft de nieuwe problemen een zinvolle 
diskussiebasis, ruimer dan de vroegere syndikalis- 
tiese benadering deed. 't Leven zelf dwingt de anar¬ 
chist zich meer en meer bezig te houden met de kwa¬ 
liteit van het leven in de stad, met de reorganisa¬ 
tie van de maatschappij tot een menswaardige, met 
de subkultuur van nieuwe, nauwelijks te definiëren 
groepen - studenten, werklozen, de intellektuele 
bohemiene en vooral de jongeren die in de vredesbe¬ 
weging tot sociaal bewustzijn kwamen. De opkomst 
van een geautomatiseerde komputer-technologie houdt 
alle groepen en klassen in een voortdurende toestand 
van sociale mobiliteit en onzekerheid. Het moet als 
een onmogelijkheid worden beschouwd om met enige ze¬ 
kerheid het beroepsperspektief van de meeste mensen 
uit de westerse wereld te voorspellen. 

Tegelijk echter houdt deze technologie de belofte 

in van een aanstaande en werkelijk bevrij(den)- 
de maatschappij. Deze belofte moet de anarchistiese 
beweging,vóór alle andere,onderzoeken, tot in haar 
uiterste konsekwenties. Ze moet deze technologie 



in zich opnemen en de ontwikkeling, toepassing en 
mogelijkheden ervan in humanistiese termen ont¬ 
hullen. Alleen het anarchisme kan de belofte van 
de moderne technologie met een organies perspektief, 
met een.op de mens gerichte betekenis vervullen. 
Er zijn al genoeg zogenaamde Utopia's, die alle¬ 
maal meer overeenkomst hebben met die van Orwell, 
of met die van Huxl^y dan met die van Thomas More. 
Hoogstwaarschijnlijk zal, indien de anarchistiese 
beweging deze verantwoordelijkheid niet ernstig 
neemt en zich niet volledig richt op de taak de 
belofte van de techniek te vertalen in een geheel 
van richtlijnen, een technokratiese, mechanistie- 
se benadering van het denken over de toekomst die 
die taak op zich nemen en de toekomst beheer¬ 
sen. De mens zal dan gedwongen worden te leven in • 
zogenaamd verbeterde versies van de moderne stads¬ 
gewrochten, in een massasamenleving, een gecentra¬ 
liseerde, burokratiese staat.Dat deze gedrochten 
een lang leven beschoren zal zijn valt moeilijk 
t^ geloven.Het zal er overal gisten van onrust; ze 
zullen spoedig afglijden naar een nieuwe vorm van 
barbarij en tenslotte aan de wraak van de natuur 
tenondergaan. Het sociale konflikt zal dan worden 
gereduceerd tot haar meest elementaire vormen. Het 
is dan nog maar de vraag of de mensheid ooit het 
uitzicht op een libertaire samenleving zal her¬ 
minnen . 

d.e gesohiedenïs 

herhaalt zich 

In dit histories 
proces gaat een 

fascinerende dia- 
lektiek schuil. 
Onze tijd lijkt 
heel veel op de 

Renaissance, zo'n 
vier eeuwen ge¬ 
leden.In de tiid 
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van Thomas More tot Valentin Andreae bracht het 

verval van de feodale maatschappij een heel eigen¬ 
aardige sociale sfeer voort; er ontstond een niet 

nader omschrijfbare epoche waarin de oude instel¬ 
lingen hun kracht verloren hadden en er nog geen 

nieuwe waren ontstaan. Van de last der traditie be¬ 
vrijd, verwierf het menselijk denken vermogens tot 

generalisatie en verbeelding die tot>dan toe voor 
onmogelijk waren gehouden. Vrijelijk het gehele 

terrein van de ervaring doorkruisend, produceerde 

dit denken verbazende visies die vaak het kader 

van het voor die tijd mogeliike verre te buiten 

gingen, Het was een tijd waarin nieuwe mogelijkhe¬ 

den oude werkelijkheden vervingen^'en de onderschei¬ 

den trekken van de feodale maatschappij vervaagd wa¬ 
ren; een tijd waarin de mens, ontdaan van de ban- 



den der traditie,van een door afkomst en traditie 
bepaald in een vitaal en zoekend wezen veranderde. 
Tegelijk met de feodale klassen raakten de middel¬ 
eeuwse waarden in onbruik. Een nieuwe sociale mo¬ 
biliteit, een rusteloos en bijna zigeunerachtig 
verlangen naar verandering doorwaarde de westelij¬ 
ke wereld. Uit de stroom van al dit kristalliseer¬ 
de zich mettertijd deibourgeois-maatschappij, met 
geheel nieuwe instellingen, klassen en waarden... 
en nieuwe ketens ter vervanging van de feodale be¬ 
schaving. Tot die tijd echter had de wereld haar 
boeien van zich weten te werpen en gezocht naar 
een bestemming (lie nog veel minder vaste omtrekken 
had dan wij ons nu met onze historiese houding 
voorstellen. Deze toekomstige wereld blijft ons 
bij als een onvergetelijke ochtendstond,rijk ge¬ 
kleurd en van een onuitspreekbare schoonheid,die 
de gelofte draagt van een spoedig verrijzen. 



• 0 
Nu^in de laatste helft van de 20 eeuw, leven we 

eveneens in een periode van sociale desintegratie. 
De oude klassen vallen uiteen, de oude waarden gaan 
verloren, de oude instellingen, die in twee eeuwen 
van kapitalistiese ontwikkeling werden opgebouwd, 
vergaan onder onze ogen. Als onze voorvaderen uit 
de Renaissance leven wij in een tijdperk van onbe¬ 
grensde mogelijkheden en net als zij zoeken wij 
naar de richting waar het eerste licht aan de ho¬ 
rizon zal verschijnen. 
Van het anarchisme kan toch niet worden verwacht 
dat ze zich bezig houdt met het oppoetsen van een 
paar 19 eeuwse denkbeelden. In tijden waarin er 
zo'n gebrek is aan stabiliteit, is er in iedere de- 
kade een hoeveelheid verandering samengeperst, die 
anders de tijd van een generatie zou vragen. We 
moeten verder kijken, naar de eeuw die voor ons 
ligt. In het bevrijden van de menselijke verbeel¬ 
ding kunnen we niet buitensporig genoeg zijn. i 



naar een ekologiese maatschappij 

De visie op het probleem van de afbraak van het 
miljeu lijkt een merkwaardige draai te krijgen. On¬ 
danks een geweldige steun van het publiek voor maat¬ 
regelen op het gebied van het miljeu “ getuige de 
positieve instelling van het publiek met betrekking 
tot deze kwesties - vindt men het nodig ons te waar¬ 
schuwen tegen "extremisten" die "radikale" eisen 
stellen om de afbraak van het miljeu een halt toe 
te roepen,Een groot deel van deze reakties komt van 
de zijde van de industrie en van het Witte Huis, 
waar de president ons zelfvoldaan verzekert dat 
"Amerika een heel eind op weg is om vrede met de na¬ 
tuur te sluiten". Deze retoriek komt verdacht bekend 
voor. Vermoedelijk beginnen we het "licht" te zien 
aan het eind van de miljeutunnel. In ieder geval 
sporen reklame-kampagnes van de olie- , auto- , 
houtverwerkende- en chemiese industrie amerikanen 
aan om "redelijker" te zijn met betrekking tot ver¬ 
beteringen in het milieu, om op "verstandiger" wij¬ 
ze "winst" tegen "verlies" af te wegen, om de nor¬ 
men voor schonere lucht en water die door de "Envi- 
ronmental Protection Administration" zijn opgesteld, 
naar verhouding te verlagen, en om "geduld en be¬ 
grip" te tonen voor de zogenaamde enorme techniese 
problemen waarvoor de aardige industriële groot- 
machteii in onze omgeving staan. 

Het gaat niet om een uiteenzetting van de schan¬ 
dalige verdraaiingen die in dit soort propaganda ' 
zijn binnengeslopen. Veel van de lezers kennen de 
recente studie van een commissie van de Nationale 
Akademie 'van Wetenschappen waarin de autoindustrie 
ervan wordt beschuldigd zich te koncentreren op. 
wat in de woorden van de New Yoï*k T'imes heet: "de 
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duurste en minst bevredigende manier van voldoen aan 
de door de staat in 1975 gestelde eisen met betrek¬ 
king tot de aard en hoeveelheid uitlaatgassen." 
Wat de vrome retoriek van het Witte Huis betreft, 
het schijnt dat de pogingen van de president "vrede" 
te sluiten met de natuur op een nog lager nivo 
staan dan zijn pogingen vrede in Indo-China te 
brengen. Zoals de Times in een redaktioneel artikel 
meent, is "deze verklaring volledig in strijd met 
de feiten... de lucht boven de steden van dit land 
wordt maar heel weinig schoner, zo ze al verbetert. 
Iedere grotere rivier van dit land’is ernstig ver¬ 
vuild. Grote delen van de Atlantiese Oceaan lopen 
het gevaar een dode zee te worden. Plafrtiks, be¬ 
strijdingsmiddelen, chemikaliën en metalen leggen 
een ondraaglijke last op de biosfeer. Het land 
wordt geërodeerd, vernietigd, vergiftigd en ver¬ 
kracht. " 

Liever dan de opvatting, dat vele eisen met be¬ 
trekking tot het miljeu te "radikaal" zijn, te on¬ 
derschrijven, zou ik willen stellen dat ze niet ra¬ 
dikaal genoeg zijn. We worden gekonfronteerd met 
een maatschappij die niet alleen de planeet ver¬ 
vuilt op een nog niet eerder voorgekomen schaal, 
maar die eveneens zijn meest fundamentele proces¬ 
sen op biologies,geologies en chemies gebied af¬ 
breekt. Daarom stel ik, dat zij die zich met het 
miljeu bezighouden, de strategiese problemen van 
een nieuw en blijvend evenwicht met de natuur niet 
hebben onderkend. Is het voldoende hier een kern¬ 
centrale of daar een snelweg tegen te houden? Heb¬ 
ben we op de een of andere wijze het essentiële 
feit over het hoofd gezien, dat de afbraak van het 
miljeu op een veel dieperliggende basis berust dan 
op de blunders en slechte bedoelingen van industrie 
en regering? Is het niet eerder zo dat eindeloos 
preken over de mogelijkheid van een miljeukatastro- 
fe- of dat nu het resultaat is van vervuiling, in¬ 
dustriële ekspansie of bevolkingsgroei - ongewild 



een fundamentelere krisis in de 
menaelijke omstandigheden ver» 
sluierd, een krisis die niet 
louter technologies is maar één 
die een sociale oorzaak heeft? 
In plaats van ons weer^bezig te 
houden met de omvang van de mil- 
jeukrisis of met de gemakkelijke 
aanklacht dat ''vervuiling winst* 
gevend is" en in plaats van te 
stellen dat een of ander abstrakt 
"wij" verantwoordelijk is voor 
een te grote kinderproduktie of 
een bepaalde industrie voor het 
produceren van teveel waar, wil 
ik de vraag stellen of de miljeu- 
krisis niet zijn wortels heeft 
injuist die organisatie van de 
maatschappij, zoals we die van* 
daag kennen. Vereisen de veran¬ 
deringen die nodig zijn om een 
nieuw evenwicht te scheppen tus¬ 
sen de natuurlijke en de sociale 
wereld niet een waarlijk revolu¬ 
tionaire rekonstruktie van de 
maatschappij, met de ekologie 
als richtlijn? 

De nadruk valt hier op de woorden"met de ekolo¬ 
gie als richtlijn". Als we de problemen van een 
ekologiese maatschappij willen aanpakken, dan ko¬ 
men we met het begrip "miljeu-beheer" niet erg ver, 
De term miljéu-beheer krijgt steeds meer de bete¬ 
kenis van een instrumentele visie waarin de na¬ 
tuur louter als een passieve woonplaats van plant 
en dier gezien wordt, een samenstel van eksterne 
objekten en krachten dat meer dienstbaar gemaakt 
moet worden aan de mens, zonder rekening te houden 
met wat voor gebruik die er van maakt. "Miljeube- 
heer" houdt zich in feite bezig met "natuurlijke 
hulpbronnen","stedelijke hulpbronnen" en zelfs "men¬ 
selijke hulpbronnen". Waarschijnlijk stelt de pre- 
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sident niet veel voor als "miljeubeheerder” voor¬ 
zover de vrede die hij met de natuur wil sluiten 
bestaat uit het verwerven van de "know-how" voor 
het plunderen van de natuurlijke wereld met een mi¬ 
nimale verstoring van de flora en fauna. "Miljeu- 
beheer" stelt niet de basis van de huidige samenle¬ 
ving ter diskussie, namelijk de menselijke overheers 
sing van de natuur. Het probeert eerder deze over¬ 
heersing te vergemakkelijken door technieken te 
ontwikkelen om de gevaren, veroorzaakt door deze 
overheersing, te verminderen. De overheersing zelf 
wordt niet ter diskussie gesteld. 

De ekologie heeft naar mijn mening een ruimere 
opvatting over de natuur en over de verhouding 
van de mensheid met de natuurlijke wereld.Naar 
mijn opvatting ziet zij het evenwicht en de inte¬ 
griteit van de biosfeer als een doel op zich.De 
verscheidenheid van de natuur moet worden bevorderd 
omdat,naarmate er meer verscheidenheid bestaat 
in de samenstellende delen van het ekosysteem , 
het ekosysteem stabieler wordt.Daarbij komt dat 
verscheidenheid op zich wenselijk is,dat zij een 
waarde is die gekoesterd moet worden als deel van 
een vergeestelijkt begrip van het levende univer¬ 
sum.Ekologen hebben al aangetoond,dat hoe meer een 
ekosysteem vereenvoudigd wordt-zoals in de poolge¬ 
bieden, in de woestijnstreken en in de monokultu- 
ren-des te kwetsbaarder het ekosysteem is en des 
te meer het neigt naar instabiliteit,des te gevoe¬ 
liger het is voor ziektes,plagen en mogelijke kata- 
strofes.De ekologie brengt verder het gezichts¬ 
punt naar voren dat de mensheid een bewust res- 
pekt móet tonen voor de spontaniteit van de natuur¬ 
lijke wereld.Een wereld die veel te kompleks en 
gevarieerd is om te worden gereduceerd tot simpe¬ 
le mechanistiese begrippen.In tegenstelling tot 
bepaalde systeem-ekologen ben ik het eens met 



Charles Eltons gezichtspunt dat "de toekomst van 
de wereld beheerd moet worden, en (dat) dit be¬ 
heer geen spelletje schaak mag zijn....(maar) 
meer het sturen van een boot". De natuurlijke we¬ 
reld moet de vrijheid van een spontane ontwikke¬ 
ling gelaten worden, om zijn rijkdom aan mogelijk¬ 
heden te ontvouwen en te verwerkelijken. Vanzelf¬ 
sprekend moet deze vrijheid doordrongen zijn van 
menselijk bewustzijn, als de natuur die zelfbe¬ 
wust en zelfwerkzaam is geworden. Tenslotte erkent 
de ekologie geen hiërarchie op het nivo van het 
ekosysteem. Er bestaan geen "koningen der dieren" 
net zo min als "nederige mieren". Deze begrippen 
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zijn de projekties van onze eigen sociale houdin¬ 
gen en verhoudingen op de natuurlijke wereld. 
Alles wat leeft als deel van de gevarieerdheid aan 
planten en dieren van een ekosysteem speelt een 
even belangrijke rol bij het handhaven van het 
evenwicht en de integriteit van het geheel. 

Deze begrippen samengebracht in een geheel dat 
uitgedrukt zou kunnén worden als éénheid in ver¬ 
scheidenheid, als spontaniteit en aanvulling van 
het een door het ander, behelzen een oordeel dat 
we af kunnen leiden uit de ekologie. Zij vormen 
ook een volledig bewustzijn van onze relatie met 
de omgeving dat we langzaamaan hervinden uit een 
archaies verleden en dat we in een nieuwe socia¬ 
le kontekst plaatsen. De opvatting dat de mens be¬ 
stemd is om de natuur te overheersen komt voort 
uit de overheersing van de mens over de mens, mis¬ 
schien uit nog vroeger tijden uit de overheersing 
van de vrouw door de man en de overheersing van de 
jongeren door de ouderen. De hië'rarchiese mentali¬ 
teit die de ervaring zelf - in al zijn vormen - 
hiërarchies rangschikt, hangt samen met een wijze 
van waarnemen en begripsvorming waarin we door de 
hiërarchiese maatschappij zijn opgevoed. Deze men¬ 
taliteit bestaat niet of nauwelijks in niet-hiërar- 
chiese gemeenschappen. De zogenaamde primitieve 
samenlevingen, die gebaseerd zijn op een eenvoudige 
verdeling van de arbeid op basis van sekse, en geen 
staatsstruktuur of hiërarchiese instellingen heb¬ 
ben, ervaren de werkelijkheid niet op onze manier, 
namelijk niet door een filter dat de verschijnse¬ 
len ordent naar begripsschema’s van 'superieur en 
inferieur' of 'boven en beneden'. Omdat de ongelijk¬ 
heid afwezig is, hebben deze werkelijk organiese 
gemeenschappen zelfs geen woord voor gelijkheid. 
Zoals Dorothy Lee opmerkt in haar voortreffelijke 
bespreking van de 'primitieve' geest: "...bestaat 
de gelijkheid niet als een toe te passen principe, 
maar als een bijprodukt van de demokratiese struk- 
tuur van de kuituur in de aard van de dingen zelf. 
In zulke samenlevingen komen er geen pogingen voor 
het doel van gelijkheid te bereiken; in feite be- 



staat het begrip gelijkheid niet. Vaak is er geen 
taalmechanisme om vergelijkingen uit te drukken. 
Wat we wel vinden is een absoluut respekt voor de 
mens, voor alle individuen onafhankelijk'van leef¬ 
tijd en sekse”. 

De afwezigheid van dwingende en overheersende 
waarden in deze kuituren wordt misschien wel het 
beste geïllustreerd door de taal van de Wintu-indi- 
anen in Californie', een volk dat Lee persoonlijk 
bestudeerde. ”Voor woorden die gewoonlijk een 

dwang uitdrukken in onze talen”, zo merkt zij op, 
"worden door de Wintu die woorden gebruikt, die 
naar een meewerkend gedrag verwijzen. Een opper¬ 
hoofd 'regeert' zijn volk niet, hij 'staat ze bij' 
In elk geval is hij nooit méér dan hun adviseur en 
hij mist de macht.om zijn gezichtspunten met dwang 
kracht bij te zetten”. De Wintu's ”... zeggen nooit, 
en in feite kunnen ze dat ook niet zeggen, zoals 
wij dat doen, ik heb een 'zuster' of een 'zoon' of 

een 'echtgenoot' ", merkt Lee op. "Léven met is de 
gewone manier waarop zij wat wij'bezit* noemen uit¬ 
drukken, en zij gebruiken deze term voor alles wat 
ze respekteren. Van een man wordt dan gezegd dat 
hij met pijl en boog leeft”. 
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Leven met” houdt een diep gevoel van wederzijds 
respekt in en een hoge waardering voor de vrijheid 
van het individu. Deze uitdrukking betekent ook een 
diepgaand gevoel van eenheid tussen het individu 
en de groep. Het gevoel van een eenheid in de groep, 
wordt op zijn beurt geprojekteerd op de relatie van 
de gemeenschap met de natuurlijke wereld. Psycholo- 
gies gezien moeten de mensen die in organiese ge¬ 
meenschappen leven, wel geloven dat zij een grote¬ 
re invloed op de krachten in de natuur uitoefenen 
dan hun relatief eenvoudige techniek toelaat.Het is 
een illusie die samenhangt met hun rituelen en 
hun magiese handelingen. Hoe zorgvuldig deze ritu¬ 
elen en handelingen ook in elkaar mogen zitten, 
het gevoel van afhankelijkheid van de natuurlijke 
wereld, dat wil zeggen van de onmiddellijke omge¬ 
ving, verdwijnt nooit geheel. Ook al kan dit ge¬ 
voel van afhankelijkheid een verwerpelijke angst 
of eerbied met zich meebrengen, dan nog is er een 
punt in de ontwikkeling van de organiese samenle¬ 
ving, waar het een gevoel van wederzijdse afhanke¬ 
lijkheid en samenwerking oproept, dat de gevoelens 
van angst en ontzag te boven komt. Hier proberen 
de mensen niet zonder meer de machtige natuurkrach¬ 
ten gunstig te stemmen of te manipuleren. Hun ce¬ 
remonieën dragen, zoals zij het zien, op een kre- 
atieve manier bij tot de vergroting van de vee¬ 
stapel, tot de seizoens- en weersveranderingen, 
en tot een grotere oogst. De organiese gemeenschap 
leeft altijd al in nauw kontakt met de natuur maar 
door deze ceremonieën wordt de gemeenschap opgevat 
als deel van het natuurlijk evenwicht, om kort te 
gaan als een echte ekologiese gemeenschap of eko- 
gemeenschap, die aangepast is aan zijn ekosysteem, 
met een aktief bewustzijn in de natuurlijke omge¬ 

ving opgenomen te zijn. 
Dit blijkt uit de gegevens over zulke organiese 

samenlevingen. Vele ceremonieën en rituelen hebben 
niet alleen een sociale funktie, zoals de inwij¬ 
dingsriten, maar ook ekologiese funkties. Bij de 



Een maïsveld van de Hopi 

Hopi-indianen funktioneren de voornaamste land- 

bouwceremonie’én als evokatie van kosmiese processen, 

' de zonnewende en de groei van de gewassen. Hoewel 

het hun bekend is dat de zonnewende en de groei- 

stadia vast liggen,is de menselijke ceremonie een 

integraal deel van deze voorbeschikking. De cere¬ 

monieën van de Hopi geven aan de mens eerder een 

deelnemende dan een manipulerende rol. Dit in te¬ 

genstelling tot de strikt magïese procedures. Men¬ 

sen bevorderen het beloop van de kosmiese orde. Hun 

ceremonieën zijn een deel van een kompleks web van 

het leven dat zich uitstrekt van het kiemen van de 

mais tot de zonnewende. "Ieder aspekt van de natuur, 

planten, rotsen en dieren, kleurenj richtingen en 

getallen en verschillen in sekse,de doden en de le¬ 

venden, allen werken samen in het handhaven van de 

universele samenhang", merkt Lee op; "Uiteindelijk 

heeft de inspanning van ieder individu, menselijk 

of niet, haar /plaats in dit reusachtig geheel. 

En ook hier telt elk aspekt van een persoon mee, 

het gehele wezen van iedere Hopi beïnvloedt het 

natuurlijk evenwicht en naarmate ieder individu 

zijn innerlijke vermogen ontwikkelt, vergroot hij 

zijn deelname en op deze manier wordt het hele uni¬ 
versum versterkt". 

Het is duidelijk dat deze harmoniese visie op de 

natuur uit de harmoniese relatie binnen de vroege 
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menselijke gemeenschap volgt. Net zoals de middel¬ 
eeuwse teologie de kristelijke hemel een feodale 
opbouw gaf, zo hebben volken van alle eeuwen hun 

sociale struktuui: geprojekteerd op de natuurlijke 

wereld. Voor de Algonkians van de Noord-ameri- 

kaanse bossen, leefde de bever in zijn eigen clans 

in beverwoningen, samenwerkend om het welzijn van 
de gemeenschap te bevorderen. De dieren hadden in 
hun ogen ook een magie en totems en zij werden be¬ 

zield door de Manitou, wiens geest de hele kosmos 

voedde. Daarom moesten de dieren gunstig worden ge¬ 

stemd, omdat ze anders weleens konden weigeren de 

mensen huiden en vlees te verschaffen. De bereid¬ 

heid tot samenwerking,die een voorwaarde vormde voor 

het overleven van de organiese gemeenschap, behoor¬ 
de helemaal tot deze beschouwingswijze van de 

schriftloze volken op de natuur en op het samenspel 
tussen de natuurlijke en sociale wereld. 

Het openbreken van deze een eenheid vormende, or 

ganiese gemeenschappen die gebaseerd waren op een 

arbeidsdeling naar sekse en op onderlinge verwant 

schap, de overgang naar een hiërarchiese en ten¬ 

slotte een klassemaatschappij, brak geleidelijk de 

eenheid van de maats-chappij met de natuurlijke we¬ 

reld af. Deze afbraak uitte zich in de herordening 

van clans en stammen in gerontokratiën waarin de 

ouderen de jongeren overheersen, in het ontstaan 

van de patriarchale familie, waarin de vrouw vol¬ 

ledig ondergeschikt aan de man was, en nog later 
in de omvorming van de op sociale status gebaseer¬ 

de hierarchiën tot ekonomiese klassen gebaseerd op 

systematiese materiële uitbuiting. Ze uitte zich 

in het ontstaan van de stad, gevolgd door de toene 

mende macht van de stad over het land en van natio 

nale over familiebanden, en uiteindelijk in het 
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f verschijnen van de staat, een apparaat van beroeps- 
■ militairen, burokraten en politici, dat een dwing- 
^ ende macht uitoefende over de nog bestaande over¬ 

blijfselen van het kommunale leven. Al deze opde-^ 
lingen en tegenstellingen die uiteindelijk de ar- 
chaïese wereld verbrokkelden en verpulverden, brach¬ 
ten een heroriëntering Van het geheel van de men¬ 
selijke ervaring^ langs hiërarchiese lijnen teweeg. 
Deze sociale ordening leidde er niet alleen toe dat 
de maatschappij innerlijk verdeeld raakte, maar 
maakte de overheerste klassen medeplichtig aan de 
overheersing van henzelf en maakte de vrouwen mede¬ 
plichtig aan de eigen slavernij. In feite werd de 
psyche van het individu in zichzelf verdeeld door 
de suprematie van de geest over het lichaam en 
door de hiërarchiese rationaliteit over de gevoels¬ 
ervaringen te vestigen. In die mate dat het mense¬ 
lijk subjekt het objekt werd van de' sociale- , en 
uiteindelijk van de zelf-manipulatie volgens hiër¬ 
archiese normen. Evenzo werd de natuur tot ob¬ 
jekt gemaakt en gereduceerd tot een metafysies ge¬ 
heel, in vele opzichten net zo’n konstruktie als 



het animisties begrip uit de archaiese samenleving, 
maar nu bestaande uit mechanistiese begrippen*) 

De erfenis van het verleden uit zich nu als ver¬ 
borgen problemen welke onze eigen tijd nooit heeft 
kunnen oplossen. Ik heb het niet alleen over de 

kluisters van de burgerlijke samenleving, maar ook 

over de ketenen gesmeed door duizenden jaren hiër- 

archiese maatschappij die het gezin patriarchaal 

gebonden houden; die generaties aan de gerontokra- 
tie onderwerpen en de geest in verwrongen houdingen 

van zelfverloochening en zelfvernedering dwingen. 

Zelfs nog voor het verschijnen van de bourgeois- 
samenleving, wordt in de Helleense beschouwingswij¬ 

ze de vrouw feitelijk als een roerend goed voorge¬ 

steld, en de Hebreeuwse zeden plaatsen in Abrahams 

handen de macht om Izak te doden. Het reduceren 

van menselijke wezens tot objekten, als slaven, 

vrouwen of kinderen,vindt zijn eksakte parallel in 

Adams macht om de dieren namen te geven en ze te 

overheersen, om de wereld van datgene wat leeft in 

dienst van de mens te plaatsen. Zo is in de twee 

hoofdstromingen van de westerse beschaving, het 

Hellenisme en het Jodendom, de prometeïese macht 

van de man uitgedrukt in een ideologie van repres¬ 

sieve rationaliteit en hiërarchiese zedelijkheid. 

De vrouw werd "de belichaming van de biologiese 

funktie, het beeld van de natuur", merken Horkhei- 

mer en Adorno op, "wier onderwerping de aanspraak 

van de maatschappij op roem vormde . Duizenden ja¬ 

ren lang droomden mannen van het verwerven van een 

absolute heerschappij over de natuur, van het ver¬ 

anderen van de kosmos in een immens jachtterrein. 

Zover kwam het met het begrip mens in een door de 

man gedomineerde maatschappij. Het was het gewicht 

van de rede waarop de man zich het meest liet voor¬ 

staan. De vrouw was zwakker en kleiner. Tussen haar 

*) In "The ecology of freedom", Knopf and Vintage, 

behandelt Bookchin de afbraak van de relaties in 

de archaiese wereld. 



en de man bestond een verschil dat zij niet kon o- 

verbruggen, een door de natuur opgelegd verschil, 

het meest vernederende dat kan bestaan in een man¬ 

nenmaatschappij . Daar waar de heerschappij over de 

natuur het enige doel is, is de biologiese inferi¬ 

oriteit een opvallend brèndmerk en is de zwakheid 

opgelegd door de natuur de belangrijkste stimulans 

tot agressie". Het is niet toevallig dat Horkheimer 
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en Adorno deze opmerkingen rangschikken onder '*Mens 

en Dier”, want zij verschaffen een fundamenteel 
inzicht, niet alleen in de relatie van de man met 
de vrouw, maar ook in de relatie van de man in de 

hierarchiese maatschappij met de wereld van de na¬ 
tuur als geheel. 

Het begrip rechtvaardigheid, losgekoppeld van 

het vrijheidsideaal, brengt al deze waarden 

samen in één principe van de gelijkwaardigheid, dat 
de inhoud van de archaïese gelijkheid ontkent. In 

de organiese samenleving hebben alle menselijke 

wezens recht op bestaansmiddelen, onafhankelijk van 

hun arbeidsopbrengst. Paul Radin noemt dit de "re¬ 

gel van het niet te reduceren minimum". De archa- 

iese samenleving erkent hier de ongelijkheid; het 

feit dat de zwakken afhankelijk zijn van de ster¬ 

ken, de zieken van de gezonden, de jongeren en 

ouden van de volwassenen. Ware vrijheid is, in 

feite, een gelijkheid van ongelijken, die het 

recht op leven niet ontzegt aan diegenen wier ver¬ 

mogens niet of nauwelijks ontwikkeld zijn. Ironies 

genoeg erkent de mensheid in deze materieel onont¬ 

wikkelde ekonomieën het recht van allen op de 

schaarse bestaansmiddelen met sterke nadruk. Waar 

er in de stam een geest van wederkerigheid heerst 

die verwanten voor elkaar verantwoordelijk houdt 

wordt dit recht edelmoediger toegepast dan in een 

materieel ontwikkelde ekonomie, waarin steeds gro¬ 

tere overschotten ontstaan, wat een elkaar verdrin¬ 

gen om privileges met zich meebrengt. 

Maar deze ware vrijheid van een gelijkheid van 

ongelijken, ontaardt volgens zijn eigen maatsta¬ 

ven. Naarmate de materi*êle overschotten toenemen, 

scheppen deze juist die sociale klassen die uit 

het werk van de velen de privileges van de weini¬ 

gen afleiden. De gift die eens de band s3nnboli- 

seerde tussen bloedverwanten, verandert langzaam 

in een ruilmiddel en uiteindélijk in een waar, die 

de kiem is van de moderne burgerlijke handel. Het 



recht doemt op uit de overblijfselen van de vrij¬ 

heid, om de ruilhandel-relatie in goederen of zeden 

te bewaken, als het nauwkeurige principe van ge¬ 

lijkheid in alle dingen. Nu zijn de zwakken 'ge¬ 

lijk’ aan de sterken, de armen aan de rijken, de 

zieken aan de gezonden, in alle opzichten, be¬ 

halve in hun armoede, zy^akte of ziekte. In essen¬ 

tie vervangt het recht de norm van de vrijheid 

van een gelijkheid van ongelijken, door een onge¬ 

lijkheid van gelijken. Zoals Horkheimer en Ador- 

no opmerken, "Vroeger waren de fetisjen onderwor¬ 

pen aan de wet van de gelijkwaardigheid. Nu is 

de gelijkwaardigheid zelf een fetisj geworden. De 

blinddoek over de ogen van Justitia betekent niet 

alleen dat er geen rechtsverkrachting meer plaats 

moet vinden, maar ook dat het recht niet ontstaat 
in vrijheid. 
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De bourgeois maatschappij voert de regel van de ge¬ 
lijkwaardigheid tot zijn uiterste logiese en his- 
toriese konsekwenties door. Alle mensen zijn gelijk 

als kopers en verkopers - allen zijn souvereine ego's 
op de vrije markt. De gemeenschappelijke banden die 
de mensheid eens verenigden in groepen, clans en 
stammen, de broederschap van de stad en de beroeps¬ 
gemeenschap van de gilden zijn volledig verbroken. 

De monadiese mens vervangt de gemeenschapsmens, de 
ruilrelatie vervangt de verwantschaps- , broeder¬ 

lijke- of beroepsband van het verleden. Datgene wat 

de mensheid op de burgerlijke markt verenigt is de 

kompetitie, de universele strijd van ieder tegen 

allen. Geleidelijk opgeklommen tot het nivo van el¬ 

kaar bekonkurrerend kapitaal, van graaiende en 

vechtende burgerlijke ondernemingen, dikteert de 

markt de meedogenloze stelregel "groei of sterf". 

Wie zijn kapitaal niet uitbreidt en zijn konkurrent 

niet opslokt, wordt zelf opgeslokt. In dit samen¬ 

stel van voortdurend verslechterende relaties, waar 

zelfs de persoonlijkheid gereduceerd wordt tot ruil- 

objekt, wordt de gemeenschap geregeerd door produk- 

tie omwille van zichzelf. Gelijkwaardigheid laat 

zich gelden als ruilwaarde. Door middel van geld 

wordt ieder kunstwerk, ja zelfs ieder gewetensbe¬ 

zwaar gedegradeerd tot een voor ruil geschikte 

kwantiteit. Goud of het papieren symbool ervan 

maakt het mogelijk de kostbaarste katedraal te rui¬ 

len voor zo en zoveel lucifers. De fabrikant van 

veters kan zijn waren omzetten in een schilderij 

van Rembrandt. 

In dit kwantitatief domein van gelijkwaardig¬ 

heden waar de gemeenschap geregeerd wordt door pro- 

duktie omwille van zichzelf, en waar groeien het 

enige tegengif tegen de dood is, wordt de natuur¬ 

lijke wereld gereduceerd tot hulpbron, het domein 

van de moedwillige uitbuiting bij uitstek. Het 

kapitalisme bevestigt niet alleen het pre-kapita- 

listies idee van overheersing van de natuur door 



de mens, het verandert de plundering van de natuur 

tot’ de levenswet van de gemeenschap. Spitsvondig 

redeneren met dit systeem over zijn waarden, po- 

gingen doen het schrik aan te jagen met visioenen 

over de konsekwenties van de groei, vat zij op als 

een aanval op haar metabolisme. Men kan makkelijker 

een plant overtuigen te stoppen met de fotosynte- 

se dan de burgerlijke ekonomie zo ver krijgen 

dat zij afziet van kapitaalsakkumulatie. Daar 

heeft niemand oren naar. De akkumulatie wordt niet 

bepaald door de goede of slechte bedoelingen van 

de individuele bourgeois maar door de warenver¬ 

houding zelf. Door datgene wat Marx zo terecht de 

celvormige eenheid van de burgerlijke ekonomie 

noemde. Niet de perversiteit van de individuele 

bourgeois schept de produktie omwille van zichzelf, 

maar juist de band met de markt waarover hij de lei¬ 

ding heeft en waar hij aan onderdoorgaat. Met een 

.beroep op zijn menselijke belangen, in voorbijgaan 

aan zijn ekonomiese, ontken je het botte feit dat 

juist zijn autoriteit een funktie van zijn materië¬ 

le bestaan is. Hij kan zijn ekonomies belang alleen 

ontkennen door zijn éigen sociale realiteit te ontken¬ 

nen, in feite door juist die autoriteit te ontkennen 

waaraan hij ,zijn menselijkheid opofferde. Het geloof 

te koesteren dat deze maatschappij haar levenswet 

teniet kan doen, als antwoord op etiese argumenten 

of een intellektuele poging tot overtuigen, vereist 
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een grotesk zelfbedrog of nog erger,een bedrieglijke 
ideologie, 

Toch moet het feit onder ogen worden gezien dat 
dit systeem omvergeworpen moet worden en vervangen 
door een maatschappij die het evenwicht zal herstel¬ 

len tussen de maatschappij en de natuur. Een ekolo- 
giese maatschappij die allereerst moet beginnen de 

blinddoek van Justitia's ogen te verwijderen en de 
ongelijkheid van gelijken moet vervangen door een 

gelijkheid van ongelijken, We moeten inzien dat de 
poging de natuur te domineren voortkomt uit de over¬ 

heersing van de ene mens door de andere; en dat de 

een harmonisatie van onze relatie met de natuurlijke 

wereld als voorwaarde de harmonisatie van de sociale 

wereld heeft. Afgezien van wat stoffige wetenschap¬ 

pelijke geschriften zal de natuurlijke ekologie geen 

betekenis voor ons hebben als we niet een sociale 

ekologie ontwikkelen die relevant is voor onze tijd. 

De alternatieven die ons voor ogen staan , in deze 

maatschappij beheersd door produktie omwille van 

zichzelf, zijn zonder meer duidelijk. Meer dan enige 

samenleving in het verleden heeft het moderne kapi¬ 

talisme de ontwikkeling van de techniek tot een punt 

gebracht, waar we eindelijk de zware arbeid als ba- 

sis-voorwaarde voor het leven voor de grote meerder¬ 

heid van de mensen kunnen elimineren en de eeuwenou¬ 

de vloek van de materiële schaarste en onzekerheid 

als basiskenmerk van de maatschappij kunnen afschaf¬ 

fen. We leven vandaag de dag op de drempel van een 
maatschappij van potentiële overvloed, waarin de ge¬ 

lijkheid van de ongelijken niet langer meer de fun¬ 

damentele regel van een kleine groep hoeft te zijn, 

maar de universele voorwaarde voor de hele mensheid, 

voor het individu wiens sociale relaties bepaald wor 

den door vrije keuze en persoonlijk voorkeur eerder 

dan door de archaïese bloedband.De prometeïese per¬ 

soonlijkheid, de patriarchale familie, het privébe- 

zit, de repressieve rede, de territoriale stad en de 

staat hebben hun histories werk gedaan in het meedo- 



I genloos mobiliseren van de arbeid, in het ontwikke- 

I len van de produktie-krachten en in het transforme- 

^ ren van de wereld. Deze'instellingen en begrippen 

: zijn nu totaal irrationeel geworden. Het zogeheten 

’noodzakelijk kwaad' ,in de woorden van Bakoenin, 

is in een absoluut kwaa^d veranderd. De ekologiese 

; krisis van onze tijd laat zien dat de próduktiemid--^ 

' delen die ontwikkeld zijn door de hiërarchiese sa¬ 

menleving en in het bijzonder door het kapitalisme, 

>■ te sterk zijn uitgegroeid om als middel van overheer 

j. sing te laten bestaan. 

I Als aan de andere kant de huidige maatschappij nog 

I langer doorgaat op deze weg, zullen de ekologiese 

j problemen waar we mee gekonfronteerd worden nog gro- 

I ter zijn dan die welke we nu vervuiling noemen. Een 

I maatschappij gebaseerd op produktie omwille van zich 

79 



zelf is op zich anti-ekologies en de konsekwenties 
ervan zijn een verscheurde natuurlijke wereld, een 
wereld waarvan de organiese kompleksiteit gedegra¬ 
deerd is door de techniek tot het anorganiese spul 
dat van het einde van de lopende band rolt. Naarmate 
de steden als een kankergezwel over het land groeien, 
naarmate komplekse materialen veranderen in eenvoudi¬ 

ge materialen, naarmate de verscheidenheid verdwijnt 
tussen de kaken van een syntetiese omgeving, samen¬ 
gesteld uit glas, bakstenen, beton, metaal en machi¬ 
nes, worden de komplekse voedselketens waarvan we 
afhankelijk zijn steeds simpeler.Deze zijn noodzake¬ 

lijk voor de gezondheid van onze grond, voor de inte¬ 

griteit van onze oceanen en atmosfeer en voor de fy- 
siologiese levensvatbaarheid van ons bestaan,Het 

systeem zal door zijn mateloos verslinden van de nè^- 

tuur letterlijk de hele biosfeer reduceren tot de 

fragiele eenvoud van de natuurlijke evenwichten van 

onze woestijnen en poolstreken.We zullen het proces 

van de organiese evolutie omkeren, dat de flora en 
fauna gedifferentieerd heeft tot steeds kom- 

pleksere vormen en verhoudingen, en daardoor zullen 

we een eenvoudiger en minder stabiele wereld van le¬ 

ven scheppen# De uiteindelijke gevolgen van deze 

verschrikkelijke regressie zijn volledig voorspel¬ 

baar. De biosfeer zal zo fragiel worden dat deze 

uiteindelijk ineen zal storten, en de organiese 

voorwaarde voor het menselijke leven zal verdwijnen. 

Dat dit voort zal vloeien uit een maatschappij 
gebaseerd op produktie omwille van zichzelf, is, 

naar mijn idee, alleen maar een kwestie van tijd, 

hoewel het onmogelijk is te voorspellen wanneer dit 

zal gebeuren. 

We moeten een ekologiese maatschappij scheppen, 

niet alleen omdat zo*n maatschappij wenselijk is, 

maar omdat het een bittere noodzaak is. We moeten 

beginnen te leven om te kunnen överleven» Zo’n maat¬ 

schappij brengt een fundamentele omkering van alle 

trends met zich mee, die de historiese ontwikkeling 

van de kapitalistiese techniek en de bourgeois-maat- 



schappij kenmerken:: de minitieuze specialisatie van 

machines en werk, de koncentratie van hulpbronnen 

en mensen in giganciese industriële ondernemingen 

en stedelijke eenheden, de verstaatsing en burokra^ 

tisering van het leven, de scheiding van de stad 

van het land, het tot objekt maken van de natuur. 
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en van de menselijke wezens. Deze ingrijpende omke¬ 
ring betekent dat we moeten beginnen onze steden te 

decentraliseren en geheel nieuwe ekogemeenschappen 
moeten vestigen die op kunstzinnige wijze zijn inge¬ 
past in de ekosystemen waarin ze zijn gelegen. Hier 
moet benadrukt worden dat decentralisatie niet een 
lukrake verstrooing van de bevolking over het platte¬ 
land in kleine geïsoleerde huishoudens of kommunes 
van de tegenkultuur ( hoe essentieel de laatste ook 
mogen zijn ) betekent, maar eerder dat we de stede¬ 
lijke traditie, in de Helleense betekenis van het 
woord, opnieuw op moeten vatten. Namelijk als een 

stad die begrijpelijk is en te beheren is door die¬ 

genen die erin wonen. Een nieuwe polis, als je wilt, 

die, naar Aristoteles beroemde uitspraak, door ie¬ 
dereen in een enkele blik begrepen kan worden. 

Zo'n ekogemeenschap zou de kloof tussen stad en 

het platteland overbruggen en in feite ook die tus¬ 

sen geest en lichaam door intellektueel en lichame¬ 

lijk werk tot een eenheid te maken en industrie met 

landbouw te verenigen in een afwisseling en verschei¬ 

denheid van beroepstaken. Een ekogemeenschap zou ge¬ 

steund worden door een nieuw soort techniek - eko- 

techniek - samengesteld uit veelzijdige machines 

gericht op de produktie van duurzame kwaliteitsgoe- 

deren en niet op die van wegwerpprodukten en fraai 

uitgevoerde rotzooi. Dit is geen pleidooi voor 

het verlaten van de techniek en de terugkeer naar 

het voedselverzamelen uit het paleolitikum. Integen¬ 

deel, onze bestaande techniek is niet fijn genoeg ont¬ 

wikkeld in vergelijking met de kleinschaliger, veel- 

zijdiger ekotechniek die ontwikkeld zou kunnen wor¬ 

den en voor een groot deel al beschikbaar is in 

testmodellen of op de tekentafel.Zo'n ekotechniek 

zou gebruik maken van de onuitputtelijke energiebron¬ 

nen van de natuur, de zon en wind, de getijden en 



waterstromen, de temperatuurverschillen van de aarde 

en de overvloed van waterstof om ons heen als brand¬ 

stof, om de ekogemeenschap te voorzien van niet- ver¬ 

vuilende materialen of van materialen die gemakke¬ 

lijk gerecycled kunnen worden. Decentralisatie zou 

het mogelijk maken de enorme afvalproblemen te ver¬ 

mijden die door onze gigantiese steden worden ge¬ 

schapen, afval dat a!Heen verbrand of in de zee ge¬ 

dumpt kan worden. 
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Ekogemeenschappen en ekotechniek in een schaal 

passend bij de menselijke dimensie, zullen een nieuw 
tijdperk inluiden van onderlinge relaties. Een tijd¬ 
perk van direkte demokratie door de vrije tijd te 
verschaffen die het de mensen mogelijk zal maken op 
Helleense wijze de zaken van de gemeenschap te be¬ 
heren zonder de bemiddeling van een burokratie of 
van beroepspolitici. De kloven, eeuwen tevoren ver¬ 

oorzaakt door een hiërarchiese maatschappij, zullen 

dan overbrugd en gesloten worden. De vijandige schei¬ 
ding tussen seksen en leef tijdsgroepen, stad en plat¬ 

teland, bestuur en gemeenschap, geest en lichaam 

zullen worden verzoend en een harmonie vormen in 

een humanistiese en ekologiese syntese. Uit deze o- 

vergang zal een nieuwe relatie tussen de mensheid en 
de natuurlijke wereld tevoorschijn komen, waarin de 

gemeenschap opgevat zal worden als een ekosysteem 
gebaseerd op eenheid in verscheidenheid, spontani¬ 

teit en niet-hiërarchiese relaties. We moeten op¬ 

nieuw in onze eigen geest de herbezieling door de 

natuurlijke wereld proberen te bereiken. Zeker 

niet door een verwerpelijke terugkeer naar de myten 

van het archaïese tijdperk, maar door in het mense¬ 

lijk bewustzijn een zelfbewuste en door eigen akti- 

viteit gevormde natuurlijke wereld te zien.Dit be¬ 

wustzijn probeert, gesteund door een niet onderdruk¬ 

kende rationaliteit de diversiteit en kompleksiteit 

van het leven te bevorderen. Uit deze niet-^promete- 

iese oriëntatie zal een nieuw bewustzijn tevoor¬ 

schijn komen, dat in Marx’ woorden, de vermenselij¬ 

king van de natuur en de vernatuur1ijking van de 

mens zal voortbrengen. 

Het stellen van milieubeheer tegenover ekologie, 

betekent niet dat we de strijd tegen het bouwen van 

kerncentrales of tegen het aanleggen van snelwegen 

moeten opgeven en in onze leunstoel de komst van een 

duizendjarig ekologies. rijk moeten afwachten. Inte¬ 

gendeel het veroverde terrein moet met vuur verde-' 

digd worden, voortdurend en overal, om te redden wat 



we nog bezitten, zodat we de samenleving kunnen 

/ herbouwen in de minst vervuilde en minst beschadigde 

^ omgeving die voor ons te bereiken is. Maar de duide- 

'% lijke alternatieven van ekotopia öf ekologiese ver- 

j* woesting moeten op de voorgrond worden geplaatst en 

er moet in ieder geviel een koherente teorie worden I opgesteld als we tenminste geen alternatieven willen 

bieden die net zo betekenisloos ziin als de per- 

spektieven van de huidige maatschappij barbaars. We 

kunnen de "derde wereld" bijvoorbeeld niet vertellen 

dat zij niet moeten industrialiseren als zij tegen¬ 

over een schrijnend materieel tekort en armoede 

staan. Met een koherente teorie die tot de basis van 

het sociale probleem reikt, kunnen we echter de ont¬ 

wikkelende naties die techniese- en gemeenschapsmo- 

dellen bieden die we voor onze eigen maatschappij 

nodig hebben. Zonder een samenhangend teoreties ka¬ 

der hebben we erg weinig te zeggen, afgezien van 

vermoeiende platvloersheden en af en toé een peri¬ 

ode van strijd en vrome hoop, die het publiek miet 

goede redenen kan negeren, behalve voor zover het 

zijn eigen beperkte alledaagse belangen betreft. 
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Tenslotte, de unieke vrijheid die ons zou kunnen 

wachten resulteert ironies genoeg - of moet ik zeg¬ 

gen dialekties - uit het feit dat onze keuzen jam¬ 

merlijk beperkt zijn. Een eeuw geleden kon Marx met 

rede beargumenteren dat het alternatief voor het 

socialisme de barbarij is, Hoe afstotend de slecht¬ 

ste van deze alternatieven ook mag zijn, de gemeen¬ 

schap kon tenminste nog verwachten er overheen te 

komen. Vandaag de dag is de situatie veel ernstiger. 

De ekologiese krisis van onze tijd heeft de alter¬ 

natieven van deze maatschappij in een stadium ge¬ 

bracht waarin het noodzakelijk is om te kiezen. Of 

we kreëren een ekotopia, gebaseerd op ekologiese 

principes, of we gaan eenvoudig tenonder als 

soort. Naar mijn idee is dit geen apokaliptiese bom¬ 

bast, het is een wetenschappelijk oordeel dat dage¬ 

lijks bekrachtigd wordt door de levenswet van de 

huidige maatschappij. 

I 
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energie ,”ekotechnologié” en ekologie 

Met het opdoemen van de energiekrisis is er een 

nieuwe myte ontstaan over het begrip alternatieve 

energie. Deze myte krijgt de vorm van een rituele 

loutering: men probeert de schuldgevoelens kwijt te 

raken die het gevolg zijn van het onbegrensd gebruik 

van onvervangbare energiebronnen, de angst te over¬ 

winnen die ontstaat door het rampzalig perspektief 

dat 'tekorten' opleveren, en de gewetenswroeging 

kwijt te raken die veroorzaakt wordt door de ver¬ 

spilling. Tegelijkertijd zoekt men krampachtig naar 

nieuwe techniese vindingen om een stabiel energie¬ 

systeem te bereiken,in de vorm van 'alternatieve 

energie' . Of men nu kiest voor de regeringsplannen 

om de V.S. omstreeks 1980 te overspoelen met onge¬ 

veer 200 nukleaire reaktoren, of voor het plan van 

prof. Heronèmus om langs de noord-atlantiese kust 

gigantiese windgeneratoren te plaatsen, de term 

'alternatieve energie' loopt nu het gevaar van zijn 

kritiese inhoud beroofd te worden. Bovendien komt 

haar radikale inhoud los te staan van haar vergaan¬ 

de sociale implikaties. 

Een bekend foefje. Opzettelijk worden kleine ver¬ 

anderingen in de status quo op één lijn gesteld met « 
begrippen die wezenlijk ingaan tegen de status quo, 

met begrippen van een andere levensstijl, een andere 

technologie en een andere vorm van samenleven. Zo¬ 

als het begrip 'staat' op sluwe wijze geïdentifi¬ 

ceerd werd met maatschappij, 'hiërarchie' met orga¬ 

nisatie, 'centralisatie' met planning - alsof laatst¬ 

genoemden niet zouden kunnen bestaan zonder eerstge- 

noemden, alsof beide woorden synoniem zouden zijn - 

zo krijgen plannen die eigenlijk niets anders zijn 
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dan een bewerking van reeds ontwikkelde technieken 

en bestaande levensopvattingen het etiket 'alterna¬ 

tief' opgeplakt. Met dit ene magiese woord, verkrij¬ 

gen zij het aureool van het radikaal nieuwe, het to¬ 

taal verschillende, het revolutionaire. Het woord 
energie op haar beurt is dan het middel, waarmee 

grote kwalitatieve verschillen teruggebracht wor¬ 

den tot een grauw, vormeloos substraat, en waarmee 
een cybernetica kan worden opgezet voor het sturen 

van grove psychiese, fysiese en ekologiese presessen 

in de vorm van het blokkeren en vrijgeven van ge¬ 

kwantificeerde energie. Bijgevolg wordt het oude, 

door een taalkundige truuk, in een schijnbaar nieuwe 

vorm tot een 'alternatief' voor zichzelf. Zulke 

waardevolle kenmerken van de werkelijkheid als ver¬ 

scheidenheid, kwalitatief verschil en oorspronkelijk¬ 

heid, waarop een echt ekologisch gevoel zich moet 

richten, worden vervaagd tot kosmiese 'eenheid' , 

tot een "universele nacht, waarin alle koeien zwart 

zijn" (ontleend aan de spottende taal van een groot 

duits filosoof, Hegel.) 

Wanneer energie een sleutelwoord wordt voor de in¬ 

terpretatie van de werkelijkheid op de alomvattende 

schaal van het Chinese Chi of Reich's 'orgone' , dan 

zijn wij bezweken voor een mechanisme, dat niet min¬ 

der inadekwaat is als Newton's voorstelling van de 

wereld als een klok. Ik gebruik het woord inade¬ 

kwaat hier met opzet, er zit zeker enige waarheid 

in al deze konsepties, die van Newton net zo zeer 

als die van de chinezen of die van Reich, maar het 

is een eenzijdige en geen absolute waarheid. Was 
Newton's voorstelling bij uitstek een mechanistiese, 

de zienswijze volgens welke de wereld een eenheid 

is berustend op een af- en aanstromen van energie, 

is bij uitstek een thermodynamiese. Beide reduceren 

kwaliteit tot kwantiteit, beide zijn wereldbeschou¬ 

wingen die zoeken naar wiskundige wetmatigheden, 

beide neigen naar een oppervlakkige wetenschappe¬ 

lijkheid, die beweging zonder meer als ontwikke¬ 

ling, verandering als groei en 'feedback' als di- 

alektiek beschouwt. 
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Op het gebied van de ekologie is de moderne New¬ 
ton van deze therraodynamika, juister gezegd ener- 
getika, Howard Odum. In Odum’s werk wordt het eko- 
systeem gereduceerd tot een verzamelbegrip voor 

energie-stromen,alsof vormen van leven louter op¬ 
bergplaatsen en geleiders zijn voor kalorieën en 
geen onderling verschillende organismen, die als 
doel op zichzelf bestaan en waarvoor het essenti¬ 
eel is dat zij zich ontwikkelen in een onderlinge 
relatie. 

'v.' ' ' ' ' .*h:' 
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Ironies genoeg hebben veel te veel goedwillende 
mensen, die terecht ontevreden waren met het recht¬ 
lijnige denken, met de van iedere geest beroofde 
formules en bovenal met het mechanisties materia¬ 
lisme van de traditionele wetenschappen, zich zon¬ 
der het te beseffen gewend tot juist de keerzijde 

ervan, nl; tot een mechanisties spiritualisme, dat 

hen, onmerkbaar, aan dezelfde maatschappij-visie 
overlevert die zij net hebben verworpen, maar dan 
met een andere retoriek. 

De resultaten van dit stuivertje wisselen van 
mechanika en energetika produceert een ideolo- 

gies misbaksel zo vormeloos en onsamenhangend als 
een roerei. Een kosmiese eenheid, die alleen be¬ 

reikt wordt door middel van energetika ontaardt ge¬ 
makkelijk in een obsessie voor foefjes,. Op dit punt 

krijgt het mechanistiese de overhand op het geeste¬ 

lijke . 

Men kan niet de gehele tijd in een universele 

nacht leven. Zelfs als alle koeien zwart zijn, dan 

moet er genoeg licht zijn om hen te kunnen zien. On¬ 

der de vele eko-freaks (een andere term om mijn 

broeders en zusters in de alternatieve technolo- 

giese gemeenschap' te omschrijven kan ik niet bèden- 

ken) betekent daglicht vaak noch het licht van de 

ontluikende dag noch dat van een zachte avondsche¬ 

mering, maar is het de verblindende gloed van de 

volle middagzon, waarin strukturele details en tech- 

niese bekwaamheden tot doelen op zich worden. 

Kleine gemeenschappen ontwikkelen zich tot grote 

eenheden, tuinbouwkundigen worden door een opkomen¬ 

de markt voor gezond voedsel verlokt tot een disku- 

tabele vorm van agraries marchanderen,de konstruktie 

van zonnecellen en windgeneratoren krijgt een be¬ 

paald kommercieel belang, dat door oktrooiburoos 

moet worden beschermd. Deze ontwikkeling zou op zich 

waardevol kunnen zijn, als ze het resultaat was van 

een vruchtbaar sociaal perspektief, dat zich duide¬ 

lijk krities opstelde tegenover de gehele sociale 

orde en dat gevormd zou worden door morele, geeste¬ 

lijke en ekologische waarden van een duidelijk re- 



Canadese molen Savonius rotor 

Het gaat eenvoudig hierom: Daar waar een gefun¬ 
deerde sociale visie ontbreekt, daar waar geen echt 

ekologisch bewustzijn is,of een op het leven gericht 
perspektief en,waar een morele integriteit ont¬ 
breekt, daar kunnen sciëntisme en kapitalisme zonder 
meer beslag leggen op de retoriese basis van het 
mechanisties spiritualisme. 

Als de d room waardoor de eko-freak zich laat lei¬ 
den alleen berust op de bindende kracht van de ener- 

volutionair karakter. Maar zolang energetika het 
enige richtsnoer is dat perspektief met praktijk 
verenigt, blijft de eko'freak in een ekotechnies 

voorstadium, waarin het middel tot doel wordt, en 

dat is dan in het gunstigste geval een optimale 
techniese bekwaamheid, en in het ongunstigste een 

goed inkomen. 
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getika, dan moet de ekologie met haar filosofies 
perspektief van harmonisatie van mens met natuur wel 
verworden tot een namaak miljeu-bewustzijn of tot 
iets dat neerkomt op een technies ekonomies beheer 

van het miljeu; dan verwordt de organiese benadering 

tot systeem-analyse en 'alternatieve technologie' 
tot technokratiese manipulatie. 

windgenerator 
800 kv7 
Eure et Loire 
Frankrijk 

De alternatieve technologie wordt al gekenmerkt 
door deze reaktie, die zich vooral uit in groot¬ 

scheepse projekten, waarin de kracht van zon en 

wind wordt 'bedwongen' . Het leeuwendeel van de re- 

geringsgelden bestemd voor de ontwikkeling van zon- 

ne-energie wordt gestopt in projekten, gesitueerd 

in uitgestrekte woestijngebieden. Deze projekten 

zijn een aanfluiting voor de alternatieve technolo¬ 

gie. Zij verschillen wat hun omvang betreft niets 

van vroegere projekten. Bovendien versterken zij 

nog eens het toch al verziekte, burokratiese, gecen¬ 

traliseerde systeem van nationale verdeling van ar¬ 

beid. Een systeem waardoor het kontinent afhankelijk 

raakt van een paar gespecialiseerde produktie gebie¬ 

den. Zeeen en oceanen worden even zo goed produktie- 

gebieden , tendele tengevolge van voorstellen om drij 

vende kernreaktoren te plaatsen, maar eveneens ten 

gevolge van plannen om lange rijen windgeneratoren 

te plaatsen.En alsof dat niet genoeg is heeft men 

voorstellen gedaan om in de stratosfeer kilometers- 

grote zonnekollektoren te plaatsen, die de opgevan¬ 

gen energie via mikrogolven naar de aarde moeten 



Mensen, planten, dieren, bodem en het niet—organie- 

se onderdeel van een ekosysteem vormen een gemeen¬ 
schap. Dit omdat zij een eenheid vormen of tonen in 
’kosmiese energie' en omdat zij kwalitatief verschil¬ 
len en daardoor elkaar aanvullen in de rijkdom van 
hun diversiteit. Wanneer men deze verschillen in le¬ 
vensvormen niet in aanmerking neemt, komt de een- 

zenden. Zo zal het uitspansel met science-fiction- 
achtige installaties worden opgesierd, Veel van deze 
mega-projekt ontwerpers hebben ongetwijfeld de beste 

bedoelingen, maar wat hun ekologies inzicht betreft 

verschilt hun denken nauwelijks van dat van James 
Watt. Hun visies ziin eerder het produkt van de tra¬ 
ditionele industriële rei^olutie dan van een nieuwe 

Ekologiese Revolutie, hoe spitsvondig hun ontwerpen 

ook mogen zijn. 



heid van een ekosysteem te rusten op één dimensie. 

Ze vervlakt door haar gebrek aan verscheidenheid en 
kompleksiteit van de voedselketens waaraan ze haar 
stabiliteit te danken heeft. De verschrikkelijke 
misdaad van het huidige sociale systeem is, dat zij 
de kompleksiteit van de biosfeer afbreekt. 

Wanneer je bodem in zand, wouden in timmerhout, 
land in beton omzet, kortom het organiese door het 
anorganiese vervangt, dan vereenvoudig je de uiterst 
gekompliceerde voedselsystemen. Door de biosfeer op 
deze manier te vereenvoudigen gaat dit sociaal sys¬ 
teem in tegen de evolutie van flora en fauna, die 

een geschiedenis heeft van enkele miljarden jaren. 

Deze evolutie heeft bijna iedere niche op deze pla¬ 

neet met een van de rijkgeschakeerde levensvormen 

gekoloniseerd. Elk daarvan is op uitzonderlijke wij¬ 

ze aangepast aan voor andere soorten weer onleefbare 

omstandigheden. "Klein is mooi" om Schumachers woor¬ 

den te gebruiken, maar dat gaat net zo goed op voor 

verscheidenheid. Onze planeet vindt haar eenheid in 

de wederzijdse afhankelijkheid van de soorten en in 

de rijkdom en stabiliteit die deze diversiteit in 

de totaliteit van het leven teweeg brengt.Zij vindt 

deze niet in de inktzwarte energetika van een mecha- 
nisties bewustzijn. 

Alternatieve energie is ekologies in zoverre het 

deze diversiteit bevordert, deels door een levensbe¬ 

schouwing te bevorderen die deze diversiteit respek- 

teert, deels door het gebruik van verschillende soor¬ 

ten energie, die ons afhankelijk maken van gevarieer¬ 

de hulpbronnen. Het huidige sociale systeem wil ons 

doen geloven in tovermiddelen, of dat nu chemies- 

therapeutiese oplossingen voor alle ziektes zijn 

of dat het die ene energiebron betreft die al onze 

energiebehoeften bevredigt. Zo is de industriële te¬ 

genhanger van de antibiotika de kernenergie, net als 

Paul Ehrlich's salvarsan, het magies tovermiddel 

rond de eeuwwisseling, zijn tegenhanger had in de o- 

lie. Zo’n middel simplificeert al onze problemen. 

Het gaat voorbij aan verschillen door voor wijd uit- 



eenlopende problemen éénzelfde oplossing voor te 
schrijven. Het houdt het denkbeeld in stand dat er 
een gemeenschappelijke noemer bestaat voor de rijk¬ 
geschakeerde wereld van fenomenen, of die nu van 
biologiese, sociale of psychologiese aard zijn. Een 

eenheid die ondergebracht kan worden in een enkele 

formule. Het respekt yoor verscheidenheid wordt op 

die manier door een prometeïese visie ondermijnd', 
waardoor de wereld, als een hoeveelheid materie, ge¬ 
bruikt wordt om de 'maag* van de agrariese en niet- 

agrarie'se industrie te vullen. Natuur wordt tot de 

natuurlijke hulpbron, steden worden tot stedelijke 
hulpbronnen en uiteindelijk worden mensen tot mense¬ 
lijke hulpbronnen^ Alles wordt herleid tot materiaal 
voor exploitatie en produktie. De taal zelf geeft 

de sinistere vervanging van het organiese door het 

anorganiese aan, de vereenvoudiging van een rijke, 

diverse realiteit in uniforme materie om een maat¬ 
schappij te voeden , die gebaseerd is op produktie 

omwille van zichzelf, groei omwille van de groei en 
konsumptie omwille van de konsumptie. 

Wanneer zonne-energie of windkracht of methaan tot 

de enige oplossing voor al onze energieproblemen 

wordt verklaard, zou dat net zo’n regressief effekt 

hebben als wanneer we de kernenergie zouden aksepte- 

Gesloten kringloop rond.een methaangistingstank 
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ren. Wij zullen moeten toegeven dat zonne-energie 
beter is voor het miljeu, minder gevaarlijk en effi¬ 
ciënter dan de konventionele vormen van energie-op* 
wekken. Maar om het als een eksklusieve energiebron 
te zien, veronderstelt een mentaliteit, die het in¬ 

dustriële apparaat en de op konkurrentie en winst 
maken georiënteerde sociale relaties onaangetast 
laat. En deze bedreigen nu juist de leefbaarheid van 
de biosfeer. Want op alle andere gebieden van het 
leven zouden nog steeds groei, produktie en konsump- 

tie omwille van zichzelf nagejaagd worden.Dit moet 
uiteindelijk resulteren in een simplifikatie van 

de planeet tot een geologies vroeger stadium in de 
evolutie van de organiese wereld. 

De aantrekkelijkheid van alternatieve energie ligt 

niet alleen in haar grote doelmatigheid als bestrij¬ 

der van vervuiling, maar ook in de ekologiese inter- 

aktie van zonne-kollektoren, windgeneratoren en me¬ 

thaan -vergisters , die met elkaar en met vele ande¬ 

re energiebronnen, inklusief hout, water en zelfs 

kolen en indien nodig olie, een nieuw energiepatroon 

vormen dat op kunstige wijze is afgestemd op het 

ekosysteem waarbinnen het is gesitueerd. 

Wij herwinnen dan de verscheidenheid in het ge^ 

bruik van energie zodat daardoor een ekologiese in¬ 

stelling op alle gebieden van de technologie wordt 

bevorderd. Zonder variëteit en verscheidenheid in 

de technologie als geheel, is zonne-energie alleen 

een vervangingsmiddel voor kolen, olie en uranium 

en heeft zij geen funktie als eerste stap op weg 
naar een volkomen nieuwe manier van omgaan met de 

natuurlijke wereld en met elkaar als mensen. 

Niet minder belangrijk is,dat alternatieve ener 

gie, wil het de basis vormen voor een nieuwe eko- 

technologie, teruggebracht zal moeten worden tot 



zonnekollektor en kringloophuis van de Kleine Aarde 

menselijke afmetingen. Eenvoudig gesteld betekent 
dit, dat de grote koncerns met hun immense, onbegrij¬ 
pelijke, industriële installaties vervangen moeten 
worden door kleine eenheden, welke de mensen kunnen 
begrijpen en welke ze direkt kunnen beheren, Deze 
eenheden kunnen het stellen zonder de tussenkomst 
van industriële burokraten, de politieke technokra- 
tie of'een soort van "miljeudeskundigen”, die uit¬ 
sluitend de natuurlijke hulpbronnen willen eksploi- 
teren om aan de vraag van de, wezenlijk irrationele 
en anti-ekologiese, maatschappij te voldoen, Mensen 
moeten niet langer gescheiden worden van de middelen^ 
waarmee zij in hun materiële behoeften voorzien, 
door een boven de mens verheven technologie en haar 
afgezanten zoals eksperts en managers. Zij moeten 
een direkte greep krijgen op een begrijpelijke tech¬ 
nologie om de macht over het leven van iedere dag 
in al haar aspekten te herwinnen. Een greep die 
zij eeuwen geleden hebben verloren aan de heersende 
hiërarchieën in de politieke en ekonomiese sfeer.*) 

Inderdaad volgt uit de poging om een gevarieerd 
energiepatroon en een technologie naar menselijke 
afmetingen te bereiken, dat de mensen hun,steden wel 
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zullen moeten decentraliseren, en hun industrieel 
apparaat wel zullen moeten omzetten in nieuwe ekoge- 
meenschappen die gebaseerd zijn op direkte, 'face 
to face' relaties en wederzijdse hulp. 

Men kan zich voorstellen welk een nieuw gevoel van 

menselijkheid deze gevarieerdheid en menselijke 
schaal kan bereiken, een gevoel van jezelf te zijn, 

van individualiteit en gemeenschapszin.Produktiemid» 
delen zullen niet langer middelen van overheersing 
zijn of de bron vormen van sociale tegenstellingen. 
Zij zullen worden veranderd in middelen van bevrij- 
ding en van sociale harmonie. 

De middelen, waarmee wij de meest fundamentele le¬ 
vensbehoeften verkrijgen zijn dan niet langer een 
raadselachtig beheersmiddel,dat aanleiding geeft tot 
allerlei legende-vorming om ons gebrek aan kontrole 
over de technologiese maatschappij te kompenseren. 

Daarmee zouden de produktiemiddelen terugverwezen 
worden naar de wereld van alledag, de wereld waarin 
de aloude gereedschappen van de handwerksman hun 
plaats hadden. Individualiteit moet opnieuw gedefi¬ 
nieerd worden aan de hand van nieuwe maatstaven van 
zelfontplooiing, zelfbeheer en zelfverwerkelijking. 
Dit omdat het technies apparaat dat zo wezenlijk is 
voor de bestendiging van het leven en tegenwoordig 
zo doelmatig in de vernietiging ervan, een begrijpe¬ 
lijke basis kan vormen waarop mensen zelf hun samen¬ 
leving kunnen inrichten. In de produktieve en socia¬ 
le aktiviteiten vindt het individu nieuw materiaal 
om zich eksistentieel uit te drukken. 

Uiteindelijk zullen zon, wind, water en andere zo¬ 
geheten anorganiese aspekten van de natuur ons leven 
binnentreden op een nieuwe wijze. Niet langer zullen 
ze hulpbronnen zijn, krachten welke gebruikt en ge- 



eksploiteerd worden, maar ze zullen manifestaties 
zijn van een groter natuurlijk geheel,Zij zullen de 
natuur met een nieuwe geest doorademen, met het mu¬ 
zikale zoemen van windgeneratorbladen en het flonke¬ 
rend licht van de platen van een zonnekollektor. 
Wie deze geluiden gehoord en deze beelden gezien 
heeft bij de installaties die onder andere gebouwd 
zijn in Vermont,op het Goddard College in Massachu- 
setts, op het proefstation van het New Alchemie 
Institute East, deinst niet voor dit soort estetiese 
metaforen terug om te beschrijven wat gewoonlijk in 
het taaleigen van de konventionele technologie als 
lawaai en geschitter wordt afgedaan. Als wij genoe¬ 
gen scheppen in het klapperen van zeilen en het 
weerspiegelen van zonlicht op de zee, dan is er geen 
reden waarom we niet zouden genieten van het klappe¬ 
ren van de zeilen op een windrotor en de weerkaatsing 
van het zonlicht op een zonnekollektor. Ons verstand 
laat deze reakties niet toe, omdat het gebruikelijke 
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geluid en beeld van de technologie het oorverdoven¬ 
de geluid van een lopende band en de oogverterende 
vlammen van een hoogoven zijn. Door deze vorm van 
wraak op de technologie ontkennen wij onszelf, maar 
wie beide werelden gezien heeft staat wellicht open 
voor het verschil. 

Als de huidige literatuur over alternatieve ener¬ 
giebronnen alleen maar beschouwd wordt als een on- 
konventionele versie van het handboek voor machine- 
bouwkunde, dan is ze haar doel volledig voorbijga- 
schoten.Foefjes omwille vanizichzelf of in een ver¬ 
vreemde vorm ( in filosofiese termen ) vindt men 
overal en moeten ten koste van alles gemeden worden. 
Men moet zijn eigen krachten kennen,niet alleen in 
de eko-technologie maar ook in de konventionele 
technologie. Dit is de taak, wanneer men tenminste 
van taak kan spreken, van de beeldhouwer, van de 
schilder, de metselaar en de timmerman. 

Maar in de ekotechnologie moet men met handvaardig 
heid op een speciale manier omgaan. Een overwaarde¬ 
ring van die handvaardigheid kan ons beroven van 
het ekologies bewustzijn dat we reeds hadden en 
waarin onze interessen en bemoeiingen voor het eerst 
gestalte kregen. Dit gebeurt maar al te vaak bij 
onze broeders en zusters binnen de ekologiese bewe-» 
ging. Als je je bezig houdt met elektronika, merk 
je al snel hoe bezeten je kan raken van de eindeloz 
hersenloze improvisaties van circuit-diagrammen,tot¬ 
dat je net zo verzot bent op het ontwerpen van bij¬ 
voorbeeld de elektroniese ontlader van een atoombom 
als op die van een televisie. Juist uit deze mensen, 
bezeten van een vervreemde technologie en weten¬ 
schap, rekruteert de industrie haar wapenmakers, de 
FBI haar afluisteraars en de CIA haar contra-spion-^ 
nen. Laten we onszelf niet voor de gek houden,'eko-" 
freaks'zijn niet minder ontvankelijk voor doordraven 
op het zuiver techniese gebied als de'elektronika- 
freaks'voor de argumenten van de elektroniese indus¬ 
trie. Alleen wanneer ze eko-technologen zijn gewor¬ 
den, die geleid worden door een diep geestelijk en 
intellektueel engagement met een ekologiese maat- 
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schappij, zijn zij ervoor gevrijwaard. 

Voor mij wil dit zeggen dat zij niet alleen be¬ 
trokken zijn bij een efficiënte, alternatieve tech¬ 
nologie, maar ook bij een diep-menselijke technolo¬ 
gie. Menselijk in haar vrijheidslievende doeleinden 
en in haar geworteldheid in de gemeenschap. Dit be¬ 
tekent ook dat zij zich moeten inzetten voor ver¬ 
scheidenheid , voor kwalitatieve verschillen, voor 
energie en technologie als een kunstzinnig gevormd 
patroon in plaats van als een tovermiddel. Uiteinde¬ 
lijk betekent dit dat zij ekologen zijn en geen 
miljeudeskundigen ', mensen die niet zweren bij een 

techniese manipuleerbaarheid maar wier beschouwings¬ 
wijze organies is. Hun interesse ligt in een meesle¬ 
pender drama dan foefjes en wetenschappelijke kurio- 
siteiten kunnën bieden. Zij kunnen de wond zien die 
zich vormde toen de maatschappij en de menselijke 
geest werd opengebroken, toen de oergemeenschap zich 
van binnenuit begon op te delen in dominerende hier- 
archiese beheerssystemen, waarin de oudsten een 
gepriviligeerde gerontokratie vorniden teneinde de 
jongeren te overheersen, waarin de mannen bevoor¬ 
rechte patriarchaten vormden met de bedoeling de 
vrouwen te domineren, om zich tenslotte te verenigen 

101 



in een ekonomiese heersende klasse met de bedoeling 
hun naasten uit te buiten. 

Uit dit drama van scheiding, hiërarchie en over¬ 
heersing is de geest van Prometheus verrezen, de 
oermythe van de menselijke overheersing van de na¬ 
tuur. Niet alleen scheidde het de mensheid van de 
natuur in een wreed dualisme, het spleet ook de men¬ 
selijke geest door de gedachte te verheffen boven 
de passie, de geest boven het lichaam en het intel- 
lekt boven de zintuiglijkheid. Toen tenslotte elke 
groepsband van klan tot gilde overging in de jungle 
van de markt van op zichzelf teruggeworpen kopers 
en verkopers, allen in een onderlinge kompetitie , 
toen werd de manie Van overheersing een doel op 
zich. Daarmee ontstond een enorme hoeveelheid weten¬ 
schappelijke kennis en een machtige technologie, 
die, wanneer ze naar behoren gebruikt wordt, uit¬ 
eindelijk de schaarste kan elimineren maar die net 
zo goed de planeet kan vernietigen, als zij gebruikt 
wordt voor winst, akkumulatie en ondoordachte groei. 

De echte ekotechnologen weten dat de wonden ge¬ 
heeld moeten worden. In feite voelt hij of zij deze 
wonden zelf. Eko-technologie en eko-gemeenschappen 
zijn de specie waarmee we de kloof tussen leeftijds¬ 
groepen, seksen, stad en platteland in een niet- 
hiërarchiese samenleving helpen dichten, evenals de 
kloof in de menselijke geest en die* tussen mens en 
natuur.Of deze kloven nodig waren om de opzienbaren¬ 
de vooruitgang te bereiken die de technologie gedu¬ 
rende de laatste duizenden jaren geboekt heeft, is 
een akademiese kwestie. Evenals de vraag of wij de 
naieve onschuld van de stammenmaatschappij moesten 
verliezen om de volgroeide onschuld van een toekom¬ 
stige maatschappij te verwerven. Belangrijk in de 
konfrontatie met een technies werk is, dat we ons 
niet laten afbrengen van deze imponerende temaas, 
dit meeslepend drama, waarin wij ons enkel losmaken 
van de blinde natuur om op een hoger nivo ernaar te¬ 
rug te keren, als de natuur die zelfbewustzijn heeft 
bereikt in de vorm van kreatieve, intelligente en 
geestelijk vernieuwde wezens. Wordt alternatieve 
energie behandeld in een taal die vreemd is aan de 





sociale ekologie 
en de literatuur 
over dit onder¬ 
werp als een samen¬ 
stel van truuks afge¬ 
daan, dan zou dit 
meer zijn dan een 
vergissing. Het zou 
een vorm van verraad 
zijn, niet zozeer 
aan diegenen die op 
dit gebied gewerkt 
hebben, als wel aan 
jezelf, 

♦ Met het risiko deze opmerkingen met enkele poli¬ 
tiek diskutabele zinsneden te doorspekken, wil ik 
graag mijn libertair-marxistiese vrienden (een sekte 
die we als hopeloos kunnen opgeven) er op wijzen, 
dat zelfs arbeiders kontrole over de produktie (een 
mode woord overigens tegenwoordig) geen enkele kon¬ 
trole vormt wanneer de technologie zo gecentrali¬ 
seerd en bovenmenselijk is dat de arbeiders niet 
langer de aard van het technologies apparaat kunnen 
begrijpen , anders dan op hun beperkte wijze. Alleeti 
om (feze reden al moeten libertair-marxisten zo ver¬ 
standig zijn om op een nieuwe wijze de sociale dia- 
lektiek te bestuderen en de nadruk te leggen op de 
behoefte om de technologie te wijzigen, zodat zij 
beheersbaar wordt en de arbeid zo te veranderen,dat 
zij niet langer afstompt en evenmin lichamelijk 
uitput. 
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anarchisme 

in het tijdperk na de schaarste 

Alle geslaagde revoluties uit het verleden, zijn 
revoluties geweest die e^n beperkt belang nastreef¬ 
den, een belang van minderheidsgroepen^ die er op 
uit waren hun speciale belangen te laten gelden bo¬ 
ven die van de maatschappij als geheel, De grote 
burgerlijke revoluties gaven een ideologie van radi- 
kale politieke rekonstruktie te zien, maar in werke¬ 
lijkheid echter verzekerden zij de bourgeoisie van 
de sociale overheersing. Daarmee gaven zij aan het 
ekonomies overwicht van het kapitaal een formeel 
politieke uitdrukking. De verheven begrippen "natie" 
"vrije burger" en "gelijkheid voor de wet" verzwij¬ 
gen de aardse realiteit van de gecentraliseerde 
staat, de geatomiseerde, geïsoleerde mens en de over¬ 
heersing van het bourgeois belang. Ondanks hun radi- 
kale ideologiese klaims, vervingen de revoluties met 
een beperkt belang de regels van de ene klasse door 
die van de andere, het ene systeem van eksploitatie 
door het andere, het ene systeem van gezwoeg door 
een ander en het ene systeem van psychologiese onder¬ 
drukking door een ander. 

Uniek aan ons tijdperk is, dat de revoluties met 
een beperkt belang nu van ondergeschikte betekenis 
zijn geworden in vergelijking met de mogelijkheid 
van een revolutie die wel alles en allen omvat. De 
bourgeois-samenleving revolutioneerde de produktie- 
middelen op een histories ongekende schaal. Deze 
technologiese revolutie, die zijn hoogtepunt vindt 
in de cybernetika, heeft de objektieve basis gescha¬ 
pen voor een wereld zonder klasseheerschappij, uit¬ 
buit ing, zware lichamelijke arbeid of materieel ge» 
brek. Thans zijn de middelen voorhanden om de ontwik¬ 
keling van de afgeronde mens, de totale mens te be- 
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vorderen, die bevrijd van schuldgevoelens en van de 
gevolgen van autoritaire vormen van discipline zich 
over kan geven aan zijn verlangen naar het goede in 
het leven,Het is nu mogelijk zich een voorstelling 
te maken van de toekomstige ervaring van de mens, 
beschouwd als een samenhangend proces, waarin de 
tegenstellingen tussen denken en handelen, verstand 
en zintuiglijkheid, discipline en spontaniteit, indi¬ 
vidu en gemeenschap, mens en natuur, stad en platte¬ 
land, opvoeding en leven, werk en spel zijn opgelost, 
geharmoniseerd en organies ingebed in een nieuw rijk 
van vrijheid,Net zoals de revolutie met een beperkt^ 
belang een samenleving produceerde gebaseerd op te¬ 
genstellingen en beperkte belangen, kan de allesom¬ 
vattende revolutie een organies verenigde veelzij¬ 
dige samenleving voortbrengen. 

Dat vrijheid begrepen moet worden in menselijke 
en niet in dierlijke termen, in termen van leven en 
niet van overleven, is overduidelijk, De mensen 
verbreken hun ketenen niet en worden ook niet volle¬ 
dig mens alleen door zich te ontdoen van de sociale 
overheersing waardoor slechts een abstrakte vorm van 
vrijheid wordt verkregen. Zij moeten ook konkreet 
vrij worden: vrij van materiële noden, van het zwoe¬ 
gen en zweten, van de last het grootste deel van hun 
tijd, in feite het grootste deel van hun leven, te 
moeten besteden aan het gevecht met de natuur-nood- 
zakelijkheid. Het is de grote bijdrage van Karl Marx 
aan de moderne revolutionaire teorie dat hij het be¬ 
lang van deze materiële voorwaarden voor de mense¬ 
lijke vrijheid heeft onderkend en benadrukt heeft 
dat vrijheid de vrijstelling van produktieve arbeid 
veronderstelt en de materiele middelen om het soci¬ 
aal privilege van vrijstelling af te schaffen, De 
voorwaarden van vrijheid moeten niet verward worden 
met de omstandigheden waaronder vrijheid mogélijk 
is.De mogelijkheid van bevrijding is nog niet de re¬ 
aliteit van de vrijheid. De technologiese vooruit¬ 
gang heeft naast positieve, duidelijk negatieve, so¬ 
ciaal repressieve aspekten. Wanneer de technologiese 
vooruitgang de historiese mogelijkheid van vrijheid 
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vergroot, versterkt de bourgeoisie haar kontrole o- 
ver de technologie, de gevestigde orde en het dage¬ 

lijks leven, De technologie voorziet, samen met de 

rijke voorraad aan natuurlijke hulpbronnen, het ka¬ 
pitalisme van de middelen om grote delen van de sa¬ 
menleving in te lijven bij het beataande, autoritai¬ 
re systeem. Zij voorliet het systeem van de wapens, 
de opsporingsapparatuur en de propagandamiddelen 
voor zowel de dreiging als de verwerkelijking van de 
massale onderdrukking. Daardoor versterkt zij ten o- 
vervloede de monopolistiese, centralistiese en buro- 
kratiese tendenzen in het politieke apparaat. Kortom 
zij verschaft de staat de histories ongekende mid¬ 
delen ter manipulatie en mobilisatie van het leef~ 
miljeu en ter kontinuering van de hiërarchie, de uit¬ 
buiting en de onvrijheid. 



de verlossende 

dialektiek 

De vraag moet gesteld worden of er een verlossende 
dialektiek bestaat,die de sociale ontwikkelingen kan 
leiden in de richting van een anarchistiese maat¬ 
schappij, waarin de mensen de volledige kontrole 
over hun dagelijks leven zullen krijgen. Of loopt de 
sociale dialektiek met het kapitalisme af en worden 
haar mogelijkheden afgesloten door het gebruik van 
een hoogontwikkelde technologie voor onderdrukkende 
en zichzelf bevestigende doelen? 

Wij moeten hier lering trekken uit de beperkingen 
van het marxisme, dat (begrijpelijk in een periode 
van materiële schaarste) de sociale dialektiek en de 
kontradikties van het kapitalisme verankerde in de 
ekonomie. Marx bestudeerde de voorwaarden Voor en 
niet de omstandigheden van de bevrijding. De kri¬ 
tiek van Marx is geworteld in het verleden, in het 
tijdvak van de materiële tekorten en de relatief la¬ 
ge graad van technologiese ontwikkeling. Zelfs de 
humanistiese teorie van de vervreemding draait hoofd¬ 
zakelijk om de kwestie van de arbeid en de vervreem¬ 
ding van de mens van het produkt van zijn arbeid. 
Het kapitalisme parasiteert tegenwoordig echter op de 
toekomst, als een vampier die slechts overleven kan 
door middel van de technologie en ten koste van de 
vrijheid. In het industrieel kapitalisme ten tijde 
van Marx, werden de marktverhoudingen bepaald door 
een ekonomies systeem van materiële schaarste. In 
het staatskapitalisme van onze tijd zijn de markt¬ 
verhoudingen gebaseerd op een systeem van materiële 



overvloed. Een eeuw geleden moest de schaarste geto¬ 
lereerd worden. Tegenwoordig moet ze in stand gehou¬ 
den worden, vandaar het gewicht van de staat in de 
het huidige tijdperk. Het moderne kapitalisme heeft 
haar tegenstellingen niet opgelost noch haar sociale 
dialektiek opgeheven, ze heeft de tegenstellingen 
veeleer van de ekonlpmiese naar de . sociale hiërar¬ 
chie verlegd, van het abstrakte 'historiese' domein 
naar de konkrete nietigheden van het dagelijks le¬ 
ven, van de arena van het overleven naar het teater 
van het leven. 

De dialektiek van het burokraties staatskapitalis- 
me komt voort uit de tegenstelling tussen het onder¬ 
drukkende karakter van de waren-maatschappij en de 
vrijheid die mogelijk is geworden door de technolo- 
giese vooruitgang. Deze tegenstelling stelt de op 
uitbuiting gebaseerde maatschappelijke struktuur 
tegenover de natuurlijke wereld. Een wereld die niet 
alleen de natuurlijke omgeving omvat maar ook de 
menselijke natuur met zijn uit de eros voortkomende 
driften. 
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Deze tegenstelling tussen de op uitbuiting geba« 
seerde struktuur van de samenleving en de uit de e- 
ros voortkomende driften manifesteert zich als de 
vervlakking en de verarming van de ervaring in een 
burokraties gemanipuleerde, onpersoonlijke massa¬ 
maatschappij . Deze driften kunnen onderdrukt en gesu¬ 
blimeerd maar nooit geëlimeneerd worden. Bij iedere 
geboorte en in elke generatie worden ze opnieuw tot 
leven gewekt. Het hoeft niet te verbazen dat tegen¬ 
woordig de jongeren, meer dan welke ekonomiese klas¬ 
se of sociale laag dan ook, uitdrukking geven aan 
de levensdriften in de menselijke natuur , aan het 
verlangen , de seksualiteit en de verlokking van het 
goede leven. En zo verschijnt opnieuw het biologies 
patroon, dat ooit aan de hiërarchiese maatschappij 
vooraf ging. Dit nieuwe tijdperk geeft het einde van 
de hiërarchie aan. De menselijke driften en verlan¬ 
gens kunnen alleen opgeheven worden door de vernieti* 
ging van de mens zelf, wanneer we de manipulatie met 
menselijke genen buiten beschouwing laten. 

De tegenstellingen binnen het burokraties staats- 
kapitalisme doordringen alle hiërarchies vormen, die 
door de bourgeois-maatschappij werden (over-)ontwik¬ 
keld. De hiërarchies vormen zoals de staat, de stad, 
de centraal geregelde ekonomie,de burokratie, de pa¬ 
triarchale familie en de centrale markt, hebben de 
op particulier eigendom gebaseerde maatschappij 
eeuwen lang gevoed en haar ontwikkeling bevorderd. 
Nu echter hebben ze de grenzen van hun histories be¬ 
staan bereikt. Hun sociale funktie als middel voor 
het voortbestaan van de samenleving hebben ze verlo¬ 
ren. Het gaat er niet om of deze middelen ooit 'pro¬ 
gressief' in de marxistiese betekenis van dat woord 
waren. Zoals Raoul Vaneigem het gesteld heeft: "Je 
zou kunnen zeggen dat de hiërarchiese macht de mens¬ 
heid duizenden jaren in stand heeft gehouden op de 
manier waarop alkohol een foetus konserveert: door 
zowel groei als verval te beletten.". Nü zijn deze 
vormen het doelwit van alle revolutionaire krachten 
die'het moderne kapitalisme heeft voortgebracht. Het 
doet er niet .toe of men nu meent dat ze zullen uit¬ 
lopen op een atoomramp of op een ekologiese kata- 



strofe; nü bedreigen ze het voortbestaan van de 
mensheid. 

De sociale dialektiek heeft, door de ontwikkeling 
van de hiërarchiese vormen tot een bedreiging voor 
het menselijk bestaan, behoefte aan een nieuwe di"- 
mensie. Zij moet de sociale kwestie op geheel nieuwe 
wijze stellen..* Als de mens zich meester moest maken 
van de voorwaarden 'tot overleven (zoals Marx bena¬ 
drukte), om te leven,dan moet hij zich nu meester 
maken van de voorwaarden om te leven teneinde te 
kunnen overleven. Deze omkering van de verhouding 
tussen overleven en leven moet de revolutie opnieuw 
het besef bijbrengen hoe urgent ze wel is. We worg¬ 
den niet langer gekonfronteerd met de keuze tussen 
socialisme en barbarij (Marx) . We worden nu gekon.- 
fronteerd met de meer drastiese keus tussen anar- 
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chisme of vernietiging. De problemen van overleven 
en noodzakelijkheid zijn nu identiek aan de proble¬ 
men van vrijheid en leven. Ze hebben geen teoretiese 
bemiddeling meer nodig en ook geen overgangsfasen 
of centrale organisaties om de kloof t*e overbruggen 
tussen bestaande en mogelijke wereld. Het mdgelijke 
is in feite alleen datgene wat kan bestaan. Van nu 
af aan zijn de 'overgangsproblemen' waarmee de marx¬ 
isten zich bijna een eeuw lang hebben beziggehouden, 
door de vooruitgang van de sociale dialektiek en de 
technologie geëlimineerd. De problemen van sociale 
rekonstruktie zijn teruggebracht tot een aantal 
praktiese taken, die door de zelf-bevrijdende hande¬ 
lingen van de maatschappij uitgevoerd kunnen worden. 

De revolutie heeft in feite niet alleen een nieuw 
besef van urgentie nodig, maar ook een nieuw besef 
van belofte. Alternatieven voor de gebruikelijke le¬ 
venswijzen vinden we in het tribalisme van de hip¬ 
pies, in de 'drop-out' levensstijlen’en de vrije 
seksualiteit van miljoenen jongeren, in de spontane 
affiniteits-groepen van het anarchisme. Met de omke¬ 
ring van het 'sociale vraagstuk' is er de omkering 
van de sociale dialektiek. Tegelijk me^ het "nee" 
ontstaat het "ja". 

Oplossingen hebben hun uitgangspunt in de proble¬ 
men. Als het tijdstip aangebroken is waarop de 
staat, de stad, de burokratie en de gecentraliseer¬ 
de ekonomie, de patriarchale familie en de markt hun 
historiese grens bereikt hebben, dan is dat niet 
langer enkel een verandering van de vorm, maar tege¬ 
lijk de absolute negatie van de hiërarchiese vorm 
als zodanig. De absolute negatie van de staat is de 
anarchie,een situatie waarin de mens niet alleen de 
'geschiedenis' bevrijdt, maar alle onmiddellijke om¬ 
standigheden van het dagelijks leven eveneens. De 
absolute negatie van de burokratie is de onmiddel* 
lijke in plaats van de middellijke relatievorm, een 
situatie waarin representatie vervangen is door van 
aangezicht tot aangezicht relaties in een algemene 
volksvergadering van vrije individuen. De absolute 
negatie van de stad is de gemeenschap, waarin de so¬ 
ciale omgeving is gedecentraliseerd in afgeronde. 



ekologies uitgebalanceerde koramunes. De absolute ne¬ 
gatie van de gecentraliseerde ekonomie is de regio¬ 
nale ekotechnologie, waarbij de produktieraiddelen 
aangepast zijn aan de hulpbronnen van het ekosy- 
steem. De absolute negatie van de patriarchale farai*’ 
lie is de bevrijde seksualiteit, waarin de seksuele 
normen moeten wijken voor de spontane, onbelemmerde 
uitdrukking van erotiek^tussen gelijken, De absolu¬ 
te negatie van de markt is kommunisme, waarin kol- 
lektieve overvloed en koöperatie het werk in spel 
en noodzaak in begeerte omzetten. 

Spontaniteit 

en 

utopie 

Nu de hi'érarchiese macht en de manipulatie bedrei¬ 
gende afmetingen hebben aangenomen, is het niet toe¬ 
vallig dat de begrippen 'macht','hiërarchie' en 'ma¬ 
nipulatie' niet langer geaksepteerd worden. Het is de 
herontdekking van de spontaniteit die deze begrippen 
uitdaagt, een herontdekking die haar voedingsbodem 
heeft in de ekologie, in het begrip van zelfont- 
plooing en in het' nLeuwe begrip van het revolutio¬ 
nair maatschappelijk proces. 

De ekologie toont aan dat het evenwicht in de na¬ 
tuur bereikt worc^t door organiese variaties en 
kompleksiteit en niet door homogeniteit en sirapli- 
fikatie. Bijvoorbeeld: hoe gevarieerder de flora 
en fauna van een ekosysteem, des te stabieler is 
de populatie van een potentiële plaag. Naarmate 
de miljeuverschillen verdwenen zijn, zal de 
populatie van een potentiële plaag meer fluktueren, 
met de mogelijkheid, dat ze niet meer onder kontro- 



Ie te brengen is. Aan zichzelf overgelaten neigt een 
ekosysteem spontaan naar organiese differentiatie, 
grotere verscheidenheid in flora en fauna en meer 
verschillen in het aantal prooidieren en roofvijan- 
den. Dit betekent niet, dat menselijk ingrijpen 
vermeden moet worden. De noodzaak voor een produk- 
tieve landbouw -een vorm van ingrijpen in de natuur- 
moet altijd centraal blijven staan bij een ekologie- 
se benadering van voedselverbouw en bosbeheer. Net 
zo belangrijk is, dat de mens vaak veranderingen 
kan aanbrengen in een ekosysteem, die de ekologie- 
se kwaliteit ervan enorm kunnen verbeteren. Maar 
deze ingrepen moeten met inzicht en begrip uitge¬ 
voerd worden.en zij moeten niet de toepassing van 
brute kracht en manipulatie zijn. 

Dit begrip van beheer, dit nieuwe inzicht in de 
belangrijkheid van de spontaniteit, heeft verstrek¬ 
kende gevolgen voor de technologie en de gemeen¬ 
schap. Het is een uitdaging aan het kapitalisties 
ideaal van een landbouw als een industriële aktivi- 
teit. Zo'n landbouw vindt plaats op immens , cen¬ 
traal gekontroleerde plantages met hoog gespeciali¬ 
seerde monokultures ,op een terrein dat zo egaal moet 
moet zijn als de vloer in een fabriek. Chemiese pro¬ 
cessen vervangen er de organiese, men werkt er in 
ploegendiensten enz. Als voedselverbouwing eerder 
een vorm van samenwerking met de natuur is, dan een 
wedstrijd tussen tegenstanders, moet de landbouwer 
heel goed op de hoogte zijn met de ekologie van het 
land. Hij moet een nieuw bewustzijn ontwikkelen voor 
de noden en de mogelijkheden ervan. Dit veronder¬ 
stelt de reduktie van de landbouw tot een menselij¬ 
ke schaal, het herstel van bescheiden landbouw- 
eenheden en een diversifikatie van de gewassenver- 
bouw. Kortom, het veronderstelt een gedecentrali.- 
seerd, ekologies systeem .van voedselverbouw. 

Dezelfde redenering geldt voor het miljeubeheer. 
De ontwikkeling van enorme fabriekskompleksen en het 
gebruik van slechts één of twee energiebronnen, zijn 
verantwoordelijk voor luchtvervuiling. Slechts door 
de ontwikkeling van kleinere industriële eenheden 



en het afwisselend gebruik van zulke energiebronnen 
met uitgebreide toepassing van schone energie 
(zon, wind en waterkracht)3 zal het mogelijk zijn de 
industriële vervuiling te verminderen. De middelen 
voor deze radikale technologiese verandering zijn 
nu aanwezig.Technici hebben kleinschalige vervangin¬ 
gen ontwikkeld voor grootschalige industriële opera¬ 
ties -kleine machines met meer mogelijkheden en 
verfijnde metodes om zon-, wind- en waterenergie om 
te zetten in kracht voor industrieel en huishoude¬ 
lijk gebruik. Deze vervangingen zijn vaak produktie- 

ver dan de grootschalige machineriën die tegenwoor¬ 
dig bestaan. 



De implikaties van een kleinschalige landbouw en 
industrie voor een gemeenschap zijn duidelijk: als 
de mensheid de principes wil gaan gebruiken, die 
nodig zijn om een ekosysteem te hanteren, dan moet 
de fundamentele gemeenschappelijke eenheid van het 
maatschappelijk leven zelf een ekosysteem worden, 
een ekogemeenschap. In geen geval is dit begrip van 
gemeenschap door de noodzaak van een blijvend even¬ 
wicht tussen de mens en de natuurlijke wereld alleen 
gemotiveerd. Het komt ook overeen met de utopiese 
idealen van de afgeronde mens, van het individu 
waarvan de ontvankelijkheid voor indrukken, waarvan 
de ervaring en levensstijl gevoed worden door een 
breed skala van stimuli en door een sociale schaal, 
die binnen het bevattingsvermogen van een enkel 
menselijk wezen blijft. Zo worden de middelen en 
voorwaarden van overleven de middelen en voorwaarden 
van het leven. Noodzaak wordt wens en wens wordt 
noodzaak. Het punt is bereikt waarop de grootste 
sociale desintegratie de bron vormt voor de hoogste 
vorm van sociale integratie en zo de meest dringende 
ekologiese noodzakelijkheden in hetzelfde daglicht 
stelt als de hoogste utopiese idealen. 

Als,zoals Guy Debord opmerkt, het "dagelijks leven 
de maat van alles is: van de invulling of eerder de 
niet-invulling van menselijke relaties, van het 
gebruik dat we van onze tijd maken", dan rijst er 
een vraag: wie zijn die 'wij', waarvan het dagelijks 
leven ingevuld moet worden? En hoe komt het bevrijde 
ik naar voren, dat in staat is om tijd om te zetten 
in leven, ruimte in gemeenschap en menselijke gemeen¬ 
schap in het goede leven? 

De bevrijding van het ik vereist voor alles een 
sociaal proces. In een maatschappij, die de persoon¬ 
lijkheid verschrompeld heeft tot koopwaar - tot een 
objekt dat gemaakt is voor de ruil - kan geen kom- 
plete persoonlijkheid bestaan. Daar kan alleen de 
aanzet zijn tot individualiteit, de verschijning van 
een ik dat een identiteit zoekt - een ik dat groten¬ 
deels gedefinieerd wordt door de obstakels die het 
moet overwinnen om verwerkelijking te bereiken. In 
een maatschappij die zwanger gaat aan revolutie, waar 



de weeën zich voortdurend doen voelen, daar is 

slechts één gedachte en handeling van belang:geboor- 
te geven. Elk miljeu, privé of sociaal, waarin dit 
feit niet tot centrum van de ervaring gemaakt wordt 
is een lachertje en vermindert het beetje zelfres- 

pekt dat ons overbli^ft nadat we onze' dagelijkse 
portie gif van het leven in de bourgeois-samenle- 
ving weer hebben geslikt. 
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Het is duidelijk dat het doel van de revolutie nu 
de bevrijding van het dagelijks leven moet zijn. Ie¬ 
dere revolutie die hierin niet slaagt, werkt kontra- 
revolutionair: . Uiteindelijk zijn wij het die be¬ 
vrijd moeten worden; het is óns dagelijks leven met 
al haar momenten, uren en dagen, en niet een alge¬ 
meenheid als 'geschiedenis' en 'maatschappij'.On¬ 
danks de lippendienst aan de dialektiek, moet tra¬ 
ditioneel links, Hegels notie van het 'konkrete al¬ 
gemene' nog serieus nemen en niet als louter filoso- 
fies begrip afdanken; zij moet het eerder zien als 
een sociaal program. Dit is niet alleen gedaan in 
Marx' vroege geschriften over de grote utopisten 
(Fourrier en William Morris) maar ook, in onze 
tijd, door'de drop-out' jeugd. 

Het ik moet altijd identificeerbaar blijven en 
waarneembaar in het revolutionair proces en niet er¬ 
door overrompeld en overspeeld worden. Geen woord in 
het revolutionaire taalgebruik is meer sinister dan 
'massa's'.Revolutionaire bevrijding moet zelfbevrij¬ 
ding zijn, die sociale dimensies bereikt; niet een 
'massabevrijding' of een'klassebevrijding', waarach¬ 
ter het heersen van een elite, een hiërarchie en een 
staat schuil gaan. Als een revolutie er niet in 
slaagt een nieuwe maatschappij te kreëren door de 
eigen, aktiviteit en de eigen mobilisatie van revolu¬ 
tionairen, als het niet het omsmeden van het ik in 
het revolutionaire proces met zich meebrengt, dan 
zal de revolutie eens te meer diegenen om de tuin 
leiden, wier leven iedere dag geleefd moet worden, 
terwijl het dagelijks leven onveranderd blijft. Uit 
de revolutie moet een persoonlijkheid ontstaan,die 
weer greep krijgt op de praxis, en niet een praxis 
die wederom volledig bezit neemt van het ik. De 
meest vooruitstrevende vorm van klassebewustzijn 
wordt op deze manier zelfbewustzijn. 

Alleen om deze reden heeft de revolutionaire bewe¬ 
ging fundamenteel te maken met het begrip 'levens¬ 
stijl'. Ze moet proberen de revolutie in zijn hele 
totaliteit te leven, niet louter eraan deel te nemen. 
Zij moet zich grondig bezighouden met de wijze waar¬ 
op de revolutionair leeft, met zijn relaties met de 



omgeving en met zijn graad van persoortlijkè emanci¬ 
patie. In het pogen de maatschappij te veranderen, 
kan de revolutionair niet de veranderingen binnen 
hem zelf tegengaan. Veranderingen, die de herovering 
zijn eigen zijn eisen. Net als de beweging waaraan 
hij deelneemt,moet de revolutionair proberen de toe¬ 
stand van de maatschappij die hij probeert te verwe¬ 
zenlijken, te weerspiegelen - tenminste in die mate 
die tegenwoordig mogelijk is. 

Het verraad en het falen dat in de afgelopen halve 
eeuw plaatsgevonden heeft, hebben het tot een axioma 

gemaakt, dat er geen scheiding kan zijn tussen het 
proces en het doel van de revolutie. 



Een maatschappij waarvan het fundamentele doel zelf¬ 
bestuur is, in alle facetten van het leven, kan al¬ 
leen bereikt worden door eigen aktiviteit. Dit houdt 
een vorm van bestuur in die altijd onder kontrole 
van het ik staat. De macht van mens over mens kan 
alleen vernietigd worden door het proces,waarin de 
mens macht krijgt over zijn eigen leven en waarin 
hij niet all^n zichzelf ontdekt, maar, en dat is 
van veel meer betekenis, waarin hij zijn persoonlijk¬ 
lijkheid in al zijn sociale dimensies formuleert. 
Een libertaire maatschappij kan alleen bereikt wor¬ 
den door een libertaire revolutie. Vrijheid kan niet 
aan een individu 'geleverd' worden als het 'eindpro¬ 
dukt' van een 'revolutie'. De algemene volksvergade¬ 
ring en de gemeenschap kunnen niet tot bestaan ge¬ 
wettigd of gedekreteerd worden. Een revolutionaire 
groep kan pogen, opzettelijk en bewust, de kreatie 
van deze vormen te bevorderen. Maar als de volksver¬ 
gadering en de gemeenschap niet de kans krijgen or- 
ganies tot stand te komen,als hun groei niet rijpt 
door het proces van de-massaficatie, door de eigen 
aktiviteit en door zelfverwerkelijking, dan blijven 
ze niets anders als lege vormen, zoals de sovjets in 
het postrevolutionaire Rusland. Volksvergadering en 
gemeenschap moeten kunnen groeien binnen het revolu¬ 
tionair proces. Het revolutionair proces moet nu 
juist niets anders zijn als de formatie van een 

volksvergadering en een gemeenschap. Tegelijk moet 
het de vernietiging van macht, eigendom, hi'érarchie 
en uitbuiting zijn. 

Revolutie als zelfverwerkelijking is niet uniek 
voor onze tijd. Het is het overheersende kenmerk van 
alle grote revoluties in de moderne geschiedenis. 
Het was het kenmerk van de 'journées' van de 'sans¬ 
culottes' in 1792 en 1793, van de beroemde 'vijf da¬ 
gen' van februari 1917 in Petrograd, van de opstand 
van het Barcelonese proletariaat in 1936, en van de 
mei-juni gebeurtenissen in Parijs 1968. Bijna alle 
revolutionaire opstanden in de geschiedenis van onze 
tijd zijn begonnen door de spontane akties van de 
massa's. Ze waren vaak een uitdaging aan het adres 
van de aarzelende politiek van de revolutionaire or*- 



ganisaties. Elk van deze revoluties werd gekènmerkt 
door buitengewone individuelé bewustwording, door 
een vrolijkheid en sol-idariteit, die het dagelijks 
leven in een feest veranderden. Deze surrealistiese 
dimensie van het revolutionaire proces, met haar eks 
plosie van libidinale, diepgewortelde krachten, 
grijnst doorlopend op de bladzijden der geschiedenis 
zoals het gezicht van de^satyr op glinsterend water. 



Het puritanisme en de arbeids-etiek van traditio¬ 
neel links stammen van een van de meest sterke mach¬ 
ten die nu tegenover de revolutie staan - het vermo¬ 
gen van de bourgeoisie om te infiltreren in het re¬ 
volutionair kader. De oorsprong van deze macht ligt 
in het begrip van de mens als waar onder het kapita¬ 
lisme, een eigenschap die bijna automaties overgö- 
dragen wordt op de georganiseerde groep. De groep 
versterkt op haar beurt deze opvatting bij haar le¬ 
den. Zoals wijlen Josef Weber opmerkte: alle georga¬ 
niseerde groepen ”hebben de neiging zichzelf auto¬ 
noom te maken, d.w.z. zich te vervreemden van hun 
aanvankelijke doel en een doel op zich te worden in 
handen van diegenen die hen regeren ". Dit fenomeen 
geldt zowel voor de revolutionaire organisaties als 
voor de overheids- of semioverheids instellingen, 
voor de officiële partijen en de vakbonden. 
Het probleem van de vervreemding kan nooit volledig 
opgelost worden los van het revolutionaire proces, 
maar er kan tegen gewaakt worden door een direkte 
bewustwording van het bestaan van het probleem en 
gedeeltelijk opgelost door een vrijwillige doch 
drastiese omwerking van de revolutionair en zijn 
groep. Deze omwerking kan alleen beginnen als de re¬ 
volutionaire groep erkent, dat het de katalysator 
van de revolutie is en niet haar 'voorhoede'. De 
revolutionaire groep moet duidelijk zien dat haar 
doel niet het verkrijgen van macht is, maar de ont¬ 

binding daarvan - zij moet inzien dat het gehele 
probleem van de macht, van kontrole van onderaf dan 
wel van bovenaf alleen opgelost kan worden als er 
geen onder en boven meer is. 

In de eerste plaats moet de groep zich ontdoen van 
de vormen van de machtsstatuten, hiërarchiën., ei¬ 
gendommen, voorgeschreven meningen, persoonlijke be¬ 
zittingen, officiële etiketten en de meest subtiele 
zowel als de meest duidelijke burokratiese en bour¬ 
geois trekken, die onbewust en bewust autoriteit en 
hiërarchie bevestigen. De groep moet openstaan voor 
openbare onderzoeken en dat niet alleen wat betreft 
haar uitgebrachte beslissingen, maar ook wat de for¬ 
mulering ervan betreft. Ze moet dermate koherent 



zijn, dat haar teorie haar praktijk^ en haar prak¬ 

tijk haar teorie is. Ze moet zien af te komen van 

alle warenrelaties in haar dagelijks bestaan en 

zichzelf samenstellen volgens de gedecentraliseerde 

organisatie principea van juist die maatschappij, 

die ze probeert te verwerkelijken : gemeenschap, 
volksvergadering, spontaniteit. Ze moet, in de su¬ 

blieme woorden van Josef Weber, "altijd door eenvoud 

en helderheid gekenmerkt worden, altijd openstaan 

voor duizenden onvoorbereide mensen, die het kunnen 
besturen, altijd doorzichtig blijven voor en gekon- 
troleerd blijven voor allen.". Alleen dan wanneer de 

revolutionaire beweging gelijkvormig is aan de gede¬ 
centraliseerde gemeenschap,die het wenst te verwe¬ 
zenlijken, kan het voorkomen worden dat ze weer een 

elitair obstakel wordt vpot de sociale ontwikke¬ 
ling. En zij zal in de revolutie oplossen als hech» 
tingen in een helende wond. 

vooruitblik 

Het belangrijkste proces dat in het hedendaagse 
^erika aan de gang is, is de voortsnellende de- 

institutionalisering van de burgerlijke sociale 
struktuur. Er is een fundamenteel, verstrekkend ge¬ 
brek aan eerbied en loyaliteit ontstaan ten opzichte 
van de waarden, de vormen, de aspiraties en bovénal 
ten opzichte van de gevestigde orde. Op een in Ame¬ 
rika niet eerder voorgekomen schaal, verliezen mil¬ 
joenen mensen.hun betrokkenheid met de maatschappij 
waarin ze leven. Ze geloven niet langer in haar he¬ 
eften. Ze respekteren haar S3m[ibolen niet meer. Ze 
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aksepteren haar doelen niet meer,en,wat meer wil 
zeggen, ze weigeren bijna intuitief te leven volgens 
haar instituties en haar sociale kodes. 

Dit toenemend ontkennen gaat heel ver. Het loopt uit- 
een van de oppositie tegen de oorlog tot de haat te¬ 
gen iedere vorm van politieke manipulatie. Deze ont¬ 

kenning begint bij het racisme en eindigt bij de 
hiërarchiese macht als zodanig. In haar afschuw van 

de kleinburgerlijke waarden en levensstijlen ontwik¬ 

kelt het zich snel in de richting van een verwerping 

van het warensysteem. Van ergernis over de miljeu- 

vervuiling wordt het tot een afwijzing van de mo¬ 

derne stad en van het moderne stadsbestaan. Kortom, 

het heeft de neiging alle afzonderlijke kritieken op 

de maatschappij te overstijgen en ze te ontwikkelen 

tot een veralgemeniseerde oppositie tegen de bourge¬ 
ois orde. 

De 'beat* beweging veroorzaakte de belangrijkste 

breuk in de hechte kleinburgerlijke waarden van de 

jaren vijftig. En een breuk, die sterk vergroot werd 

door de buiten-parlementaire akties van de pascifis- 

ten, de voorvechters van de burgerrechten, de 
dienstweigeraars en de langharigen. Bovendien bevat 

het, eigenlijk reaktieve,,antwoord van de opstandige 

amerikaanse jeugd onschatbare vormen van libertaire 

en utopiese elementen; het recht liefde te bedrijven 

zonder beperkingen, gemeenschapsgeest, de ontkenning 

van de waar en het geld, het geloof in wederzijdse 



I' r 

I hulp, en een nieuw respekt voor de spontaniteit. Al 
^ is het makkelijk voor een revolutionair om zekere 
f: valstrikken in de oriëntatie van persoonlijke en so- 

' ciale waarden te bekritiseren, het feit blijft be- 
* staan dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld in 

j het vormen van de huidige sfeer van ongediscipli- 

neerdheid, spontaniteit, radikalisme en vrijheid. 
l' ■ 

I Het verschijnsel doet zich voor van een toenemend 

\ aantal gedeklasseerden, van vele individuen die tot 
( het lompenproletariaat vervallen zijn,.waarbij hun 

[ sociale achtergrond van weinig betekenis blijkt te 

zijn. Er zijn enorm veel geschoolden die aan de 
r zelfkant van de maatschappij leven, zonder het voor¬ 

uitzicht van een normale loopbaan. Daarnaast vinden 

I \<re een groot aantal verpauperden,vagebonden, zwer¬ 

vers, mensen zonder of met een gedeeltelijke baan 
die dankzij de sociale voorzieningen in leven kunnen 
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blijven. 

In het tijdperk van technologiese vooruitgang en 
cybernetica wordt de uitbuiting van de ene mens door 
de andere, zware lichamelijke arbeid en materiële 
noodzaak in welke vorm dan ook ter diskussie ge¬ 
steld. Daar kenmerkt de kreet "black is beautiful" 

of "make love, not war" de overgang van de traditio¬ 
nele eis van overleven naar een histories nieuwe eis 
van leven. Ieder sociaal konflikt in het tegenwoor¬ 
dige Amerika wordt ondersteund met de eis van de re¬ 
alisatie van de menselijke mogelijkheden in een vol¬ 

ledig afgeronde, uitgebalanceerde, totale manier van 
leven. De mogelijkheden voor een revolutie zijn in 

het huidige Amerika gebaseerd op de mogelijkheden 
van de mens zelf. 

We zijn nu getuige van de ineenstorting van ander¬ 

halve eeuw verburgelijking en van een vermorzeling 

van alle bourgeois-instellingen en dat op een moment 

in de geschiedenis, waarop het mogelijk is zelfs de 

meest gewaagde ideeën over een utopia te realiseren. 

De burgerlijke klasse van nu heeft geen andere mid¬ 

delen om de vernietiging van haar traditionele in¬ 

stellingen tegen te houden dan die van manipulatie 
en staatskapitalisme. In de V.S. komt dit proces het 

meest dramaties naar voren. In nog geen twintig jaar 

stortte de amerikaanse droom ineen; werd de myte dat 

materiële overvloed,gebaseerd op warenrelaties tus- 

mensen,de inherente armoede van het burgerlijk leven 

verhullen kan, geleidelijk afgebroken. Of dit proces 

zal kulmineren in revolutie of in totale vernieti¬ 

ging, zal grotendeels afhangen van het vermogen der 

revolutionairen om het sociale bewustzijn uit te 

breiden en de spontaniteit van de revolutionaire 

ontwikkeling tegen de autoritaire ideologieën, zowel 

van links als van rechts, te beschermen. 



woordenlijst 

abioties 
biocenose 

biometrie 

biosfeer 

bioties 

cybernetika 
» 

ekologie 

ekosysteem 

mikroklimaat 

niche 

organies 

he 

recycling 

voedselketens 

zie bioties 
levensgemeenschap, de totaliteit 

van organismen, gebonden aan een 

bepaald TTiiljeu of gebied, zoals 
ze op elkaar zijn ingesteld 
wetenschap die zich bezighoudt met 

de wiskundige en statistiese as¬ 

pekten van de biologie 

het door de' gezamenlijke planten** 
en dierenwereld bezette deel van 

cTe aarde en de atmosfeer 

door levende wezens teweeggebracht 
of daaruit opgebouwd 

de leer van de automatiese rege- 
lings* en kommunikatiemechanismen 

leer van de betrekkingen van orga-* 

nismen onderling en de omgeving 
waarin ze leven 
het geheel van een levensgemeen¬ 

schap en haar miljeu 

geheel van atmosferiese omstandig¬ 

heden op een zeer klein gebied 

de gezamelijke omstandigheden die 

de levensmogelijkheden van een 
soort waarborgen 

het karakter dragend van een or¬ 

gaan, ingericht als een levend ge¬ 
heel 

het (na bewerking) opnieuw gebrui¬ 
ken van afvalmateriaal 
keten van organies materiaal,dat 

als voedsel dient voor een orga¬ 
nismen van steeds hogere soort 

(voor een uitgebreidere omschrijving van deze en 
andere begrippen - variabiliteit, fleksibiliteit, 
stabiliteit,enz, - verwijzen wij naar inleidende 
boeken over de ekologie) 
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over murray bookchin 

Murray Bookchin werd geboren in 1921 te New York, 
Hij was in zijn jeugd lid van de koiranunistiese 
jeugdbeweging maar keerde zich gedurende de Spaanse 
Burgeroorlog af van het autoritaire marxisme^ 
Hij werkte in deze tijd o.a, als plaatwerker in 
de autoindustrie. Nadat hij vanwege zijn politieke 
opvattingen ontslagen was, onderhield hij nauwe be¬ 
trekkingen met de duitse emigrant Joseph Weber, die 
lid was van de 'Internationale Kommunisten Deutsche 
lands', In de jaren na de Tweede Wereldoorlog wendde 
hij zich tot het anarcho-kommunisme en vanaf 1960 
schrijft hij veel voor en over de tegenkultuur. 
In 1952 publiceerde hij voor het eerst iets over 
ekologie, in het begin onder het pseudoniem Lewis 

Herber. Hij woonde in verschillende kommunes in New 
York. Momenteel doceert Bookchin sociale ekologie 
aan het Goddard College in Plainfield, 

Zijn publikaties tot nu toe 

Our synthetic Environment 
Crisis in our Cities 
Post-^scarcity Anarchism 
The Limits of the City 
The Ecology of Freedom 
The Spanish Anarchists 

omvatten 

(Knopf,1962) 
(Prentice-Hall,'65) 
(Kamparts, 1970) 

(Knopf, 1971) 

Hij is redakteur geweest van het nu opgeheven "blad 
'Anarchos' en maakt momenteel deel uit van de redak- 
tie van het blad 'Liberation' . In beide tijdschrift» 
ten verschenen artikelen van zijn hand. Verschillen¬ 
de daarvan werden als broschure uitgegeven door de 
Times Change Press in New York, 

*. 





nawoord 

Het uitgeven van affiesjes, brochures en boeken is 
een van de manieren waarop het anarchisties kollek- 
tief utrecht probeert aan te sluiten bij bewustwor¬ 
dingsprocessen die zich in deze samenleving afspe¬ 
len, 

■Allerlei groepen hanteren bij hun akties en organi¬ 
satie anarchistiese ideëen en principes, zonder 
dat deze‘als zodanig onderkend worden. 
Kraakbonden tonen met hun akties aan dat de aantas¬ 
ting van het door het wettige gezag gesteunde privé 
bezit meer resultaten afwerpt dan het stellen van 
harde eisen aan overheden blijkt op te leveren. 
Feministen verzetten zich tegen de mannelijke auto¬ 
riteit op het gebied van gezondheidszorg, abortus, 
rolpatronen binnen gezin en bedrijf, enz, Arbeiders- 
koöperaties proberen een vorm van zelfbeheer in 
praktijk te brengen , Een algemene tendens binnen 
de huidige samenleving is de toenemende onwil zich 
aan gezag te ondeirwerpen, of dit nu is in fabrieken, 
op scholen, in het leger of thuis. 

Onze uitgaven hebben tot doel deze anarchistiese 
onderstroom naar voren te halen en te versterken. 
Het gaat ons anarchisten niet slechts om het afschaf¬ 
fen van autoritaire instellingen op deelgebieden, 
maar om het vestigen van een samenleving waarin 
autoritaire verhoudingen onmogelijk zijn. Genoemde 
bewegingen (met andere ) dragen bij tot het berei¬ 
ken van zo'n samenleving voor zover ze bewustwor¬ 
ding en zelfwerkzaamzijn bevorderen. Zolang zij hun 
kritiek richten op deelgebieden die ze uit de tota¬ 
liteit van de onderdrukkende maatschappij isoleren 
en hun kritiek niet uitbreiden tot de principes van 
deze maatschappij, zullen zij niets wezenlijks kun¬ 
nen bereiken. Met onze uitgaven richten we ons op 
deze deelkritiek en proberen we deze uit te breiden 
tot een kritiek van het totaal. 
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